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Maior plataforma laboratorial automatizada do
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resultados, os laboratórios conveniados ganham em
economicidade e melhor atendimento a seus clientes.

VANGUARDA
Não basta mais ter excelência na realização de
exames. O Grupo Hermes Pardini é, cada vez mais,
um gerador de informações clínicas estratégicas.
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Editorial

Não somos a maior empresa do setor, não dispomos dos
recursos financeiros mais abundantes, nem escolhemos
os mercados com resultados mais fáceis como ponto de
partida. Mas, acredito que o Hermes Pardini é a empresa
brasileira de Medicina Diagnóstica com maior potencial
de crescimento no mercado.

A RAIZ, O
TRONCO E OS
FRUTOS
Roberto Santoro*
Presidente Executivo
do Grupo Hermes Pardini

O projeto Enterprise, que destacamos nesta edição, é um passo fundamental para consolidar a
posição do Grupo Hermes Pardini no mercado
de Medicina Diagnóstica. Em um ano, teremos a
maior plataforma de automação laboratorial do
mundo, segundo informações dos fabricantes de
equipamentos que participaram diretamente da
sua construção. E isso significa muito mais do que
pode parecer.

Isso porque a inovação está no DNA da nossa companhia. Não é à toa que, historicamente, temos colecionado uma série de feitos, como o pioneirismo no modelo
Lab-to-Lab, a vanguarda na automatização total de nossa plataforma analítica e a capacidade de desenvolver
novas tecnologias por meio de nossa área de Pesquisa e
Desenvolvimento, exemplificado pelo fato de sermos a
primeira empresa na América Latina a disponibilizar uma
metodologia molecular para o diagnóstico do Zika Vírus.
Acrescento, ainda, a capacidade de termos montado uma
equipe de profissionais, nas diversas áreas e em toda a
hierarquia, que tem por cultura buscar a inovação, que é
engajada e está permanentemente à procura de melhorias dos nossos processos. Orgulho-me, especialmente,
desse diferencial humano e sou grato aos nossos colaboradores. Não fosse por eles, não teríamos conquistado
tantos feitos.
Voltando ao Enterprise, contamos com a competência
de grandes empresas do mercado como parceiros de
jornada, em especial a Siemens Healthineers. Delas virão
as máquinas mais modernas existentes hoje no mercado
mundial, além dos softwares e sistemas de automação.
Graças ao incremento no nível de automação, poderemos processar 82% dos resultados de exames de análises
clínicas no prazo de 6 horas, quando no momento este
percentual se limita a 46%. Além disso, vamos dobrar o
volume da nossa capacidade produtiva potencial. E o
faremos com ainda maior confiabilidade e segurança na
manipulação das amostras.
Integrada à nova plataforma, vem sendo concebida uma
nova forma, 100% digital, de nos relacionarmos com os
laboratórios parceiros Lab-to-Lab, bem como com hospitais e médicos prescritores, agilizando e otimizando a
comunicação e aumentando a resolutividade: o Apoio
Digital. Dessa forma, o laboratório parceiro que precisar

saber em que fase de produção se encontram seus exames, terá a informação precisa em nosso sistema, com total rastreabilidade. Além disso, o médico poderá acionar
diretamente a assessoria médica a qualquer momento
que desejar.
A consequência dessa inovação é que a Medicina Diagnóstica será elevada a um novo patamar, como parte
integrante e fundamental da assistência médica. Sim,
porque não basta mais realizar os exames e apresentar os
resultados. É preciso que os dados existentes em nosso
sistema sejam disponibilizados e transformados em informação e conhecimento a quem contrata os serviços
do Hermes Pardini. Não faria o menor sentido possuirmos
alta tecnologia dentro do laboratório e os nossos clientes
não terem acesso a ela.
Se pudéssemos ilustrar a forma de trabalhar do Hermes
Pardini, esse desenho seria uma árvore com raiz, tronco
com duas ramificações e muitos frutos. A raiz é a competência central de gerir nossos diversos recursos internos e competências, modificando-os de acordo com as
necessidades apresentadas pelos clientes do mercado da
Medicina Diagnóstica. Um dos troncos representaria as
novas unidades e modelos de negócios, e o outro a inovação permanente das operações e processos existentes.
Já os frutos seriam, pelo lado do serviço, o apoio digital,
e, pelo lado do portfólio de produtos e práticas, o Enterprise, a Medicina de Precisão, a Telemedicina, os exames
de toxicologia, vacinas, dentre outros serviços ofertados
ao mercado.
É dessa árvore que temos tirado a inesgotável energia
da companhia para crescer com consistência, atender
com rapidez e precisão os nossos clientes e apresentar
resultados consistentes aos investidores. Ao contrário da
simples busca por redução de custos, que produz resultados marginais, a inovação leva a ganhos estruturais. E
o Grupo Hermes Pardini, lembraremos sempre, tem um
compromisso inarredável com a excelência.
(*) Está no Grupo Hermes Pardini há 15 anos, sendo nove
na Presidência Executiva.
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ENTERPRISE:
O FUTURO JÁ CHEGOU
Hermes Pardini dá início à
etapa de implementação
do projeto que promete
revolucionar o mercado de
Medicina Diagnóstica no Brasil

O Hermes Pardini segue fazendo jus ao seu DNA
inovador. Este ano, implantará em seu NTO (Núcleo
Técnico Operacional), em Vespasiano/MG, um projeto pioneiro para o mercado brasileiro de Medicina Diagnóstica. Trata-se do Enterprise, a maior plataforma laboratorial automatizada do mundo, um
novo modelo produtivo e de negócio que ressignifica a relação com grandes fornecedores e garante aos clientes acesso ao que há de mais moderno
em tecnologia e automação para processamento
e análise de exames. Mais eficiência, segurança e
precisão, em menos tempo e a um custo reduzido.

NÚCLEO TÉCNICO OPERACIONAL, EM VESPASIANO:
Será o maior complexo de
automação laboratorial do mundo.
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“Até o início de 2019 conseguiremos processar 82%
mento com fornecedores. Ela traz inovações no formados exames em até 6 horas, índice, hoje, que está em
to de relacionamento comercial com os fornecedores
46%. Além disso, os clientes Lab-to-Lab terão acesso ao
selecionados, que passarão a ser remunerados por um
processamento em tempo real, podendo acompanhar
novo modelo mais alinhado com os interesses do Parcada etapa de forma online por meio do Apoio Digital”,
dini. Como consequência, poderá haver melhorias nos
comemora Guilherme Collares, Diretor Executivo de
indicadores operacionais de performance.
Operações do Grupo Hermes Pardini. O
executivo explica que esse é apenas um
“Desde o início bus- Mudanças estruturais
dos ganhos provenientes do novo projecamos um novo A expectativa é que, até o fim de 2018,
to, considerado o maior e mais ousado já
modelo que elevas- dezenas de novos equipamentos cherealizado pela empresa em seus quase 60
anos. Já em implantação, o Enterprise será se o nosso nível de guem à planta de Vespasiano e novos
concluído até o final do primeiro semestre serviços, que possi- fluxos sejam implementados nas prinde 2019, quando o Hermes Pardini come- bilitasse a digitaliza- cipais linhas de exames. Conforme exmora 60 anos.
ção do Lab to Lab e plica a Gerente Executiva de Produção,
que beneficiasse os Junia Perez, essas novidades promoveFruto de pesquisas internas e baseado em nossos laboratórios rão uma redução significativa do TAT
referências internacionais, o Enterprise parceiros”
(Turn Around Time), termo em inglês
teve início há dois anos, quando os execuque designa o tempo para conclusão
tivos do Grupo perceberam a oportunidade cada processo. “A etapa de pré-anade de inovar mais uma vez e requalificar sua estrutura e
lítico, responsável por separar as amostras e levá-las aos
seu negócio. Para isso, lançaram ao mercado um RFI (Reequipamentos corretos, que hoje leva cerca de cinco hoquest for Information), questionário que buscava sondar
ras, será realizada em cerca de uma hora, por exemplo”.
os principais fornecedores do mundo quanto às condiIsso não apenas traz maior eficiência, mas também deções para prestação de serviços. Após mapear toda sua
verá permitir que o Hermes Pardini amplie a capacidade
cadeia produtiva, em 2017, a companhia devolveu ao
potencial de suas plantas produtivas, que processaram
mercado seu RFP (Request for Proposal), convidando os
mais de 80 milhões de testes em 2017.
fornecedores selecionados a desenvolverem juntos um
novo modelo de produção customizado.
Além da redução de tempo, a automatização garantirá
mais segurança, com menor interferência humana e risA experiência permitiu mudanças no próprio relacionacos de perdas, e abrirá espaço para uma readequação

estrutural da planta produtiva. Equipamentos de ponta,
como uma esteira High Throughput, única no Brasil, farão a distribuição das amostras na etapa de pré-analítico,
que seguirão automaticamente para o processo de análise. Essas mudanças permitirão, por exemplo, um novo
modelo de soroteca, mais eficiente, para armazenar as
amostras de forma mais acessível e organizada.

laboratórios conseguirão solucionar, em uma única plataforma, todas as demandas técnicas, financeiras e administrativas, além de ter um canal único e completo de
comunicação com o Hermes Pardini para melhor atender
a todos os clientes.

“Desde o início buscamos um novo modelo que elevasse o nosso nível de serviços, que possibilitasse a digitalização do Lab-to-Lab
e que beneficiasse os
nossos
laboratórios
parceiros”, conta Guilherme Collares. Para
ele, um dos grandes
diferenciais do Enterprise é a integração.
Por meio da automação, o Hermes Pardini
conseguirá monitorar,
em tempo real, todas
as etapas dos processos realizados no NTO e em cada uma de suas plantas
produtivas, em Belo Horizonte, Goiânia, São Paulo e Rio
de Janeiro.

Além do avanço técnico para a Medicina Diagnóstica, o
Enterprise vai reduzir significativamente a burocracia na
relação comercial com os fornecedores. Conforme previsto na RFP divulgada pelo Hermes Pardini, a Siemens,
principal fornecedora do projeto, deverá instalar uma
filial dentro do NTO, em Vespasiano. A proposta é que
a empresa alemã assuma o controle de seu estoque de
insumos e equipamentos e o monitore de acordo com a
expectativa de demanda.

O Enterprise
garante aos clientes
acesso ao que há de
mais moderno em
tecnologia e automação para processamento e análise
de exames

E quem mais se beneficiará disso? Os 5,7 mil clientes do
Lab-to-Lab, laboratórios de pequeno e médio portes que
enviam suas amostras para processamento e análise na
estrutura da organização. Graças a essa integração, os

Menos burocracia e mais agilidade

Conforme previsto em contrato, a Siemens deve garantir
ao Hermes Pardini um volume de estoque dentro do NTO
suficiente para garantir a estabilidade na produção por
um prazo bem dilatado. “Como 90% dos nossos insumos
são importados, temos dificuldades frequentes na liberação junto à Anvisa e Receita Federal. Com essa mudança,
garantimos a tranquilidade para seguir produzindo sem
imprevistos”, pontua Beatriz Oliveira Gerente Executiva
de Suprimentos do Grupo Hermes Pardini. Segundo a
executiva, a novidade poderá trazer uma redução nos
estoques de materiais da ordem de 50%.

SUSTENTABILIDADE
E como toda a cadeia produtiva terá ganhos com o Enterprise, os benefícios se refletirão
também no meio ambiente. A
expectativa da companhia é
reduzir em 90% o consumo de
água com a nova plataforma
produtiva. Os resíduos líquidos
também sofrerão uma queda
de 64% com a nova estrutura.
JUNIA PEREZ
“A etapa de pré-analítico, responsável por separar as
amostras e levá-las aos equipamentos corretos, que hoje
leva cerca de cinco horas, será realizada em cerca de uma
hora, por exemplo”.

Revista Grupo Pardini
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for Proposal (RFP) e desenvolvemos junto com os fabricantes quatro projetos diferentes. Ao final, pegando as melhores soluções e
preços, concluímos o modelo Pardini de produção. Foi um grande
aprendizado para todos nós, tanto para o Grupo Pardini quanto
para os fornecedores. Eles próprios reconheceram isso ao final. Foi
assim que construímos o desenho da maior plataforma laboratorial automatizada do mundo, segundo os fabricantes que participaram do processo.

SEREMOS
REFERÊNCIA
MUNDIAL

Esses ganhos tecnológicos ficarão concentrados no NTO, limitando seus efeitos aos exames para lá enviados?

Guilherme Collares, Diretor
Executivo de Operações do
Grupo Hermes Pardini, explica
os bastidores da elaboração
do maior projeto da história da
companhia
O Enterprise é uma realidade. Depois de dois anos de trabalho
intenso, o novo modelo produtivo do Hermes Pardini começa a ser implantado, com a originalidade de ser resultado de
suas próprias escolhas. Os equipamentos e fluxos foram planejados de acordo com as necessidades da própria empresa,
por técnicos de seus quadros, chefiados pelo Diretor Executivo de Operações, Guilherme Collares. Situado em Vespasiano,
na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o Núcleo Técnico
Operacional (NTO) será a maior planta laboratorial de automação do mundo, segundo a Siemens Healthineers, fabricante de
equipamentos contratada para o Enterprise.
O que diferencia o Enterprise das outras experiências de
automatização?
Como existia a janela de oportunidade em
“Todos os 5,5 mil la- 2018, representada pelo término dos contratos de todos os fornecedores, começaboratórios do Brasil
mos a planejar o Enterprise em 2016, pois
inteiro, que aten- sabíamos que seria um longo processo de
demos no mercado negociação. Fizemos esse trabalho dentro
Lab to Lab, serão
do NTO, sem fornecedores, passando desbeneficiados”
de os fluxos produtivos até o modelo de
relacionamento com os próprios fornecedores. O objetivo era criar uma parceria em
que eles se adequassem ao modelo produtivo criado pelo Hermes Pardini e não adaptarmos o modelo do laboratório à solução do fornecedor, como era tradicional no nosso mercado.
Nessa época, viajamos muito para conhecer benchmarks mundo afora, estivemos em muitos laboratórios na Europa e nos
Estados Unidos, conversamos e participamos de workshops.
Revista Grupo Pardini

Depois disso, começamos a fazer escolhas. Estávamos, assim,
criando uma experiência em tudo inovadora.
Quais são as principais mudanças no modelo?
Além do aspecto tecnológico do projeto, fizemos algumas alterações importantes no modelo de produção, ainda inéditas no
nosso segmento de atividade no Brasil. Um deles foi transferir a
responsabilidade pelo estoque de reagentes para o fabricante,
como já acontece em outros ramos da indústria. Essa decisão
permitiu uma importante redução de custos, maior segurança
para o fluxo produtivo e liberação de mais recursos e espaço
físico para ampliação da produção. Outra mudança foi o teste
reportado, ou seja, um processo pelo qual o fabricante assume
uma parceria maior conosco. O compromisso com ganhos no
volume de exames processados, reduzindo o retrabalho e o
desperdício, bem como aumentando a produtividade das máquinas passa ser compartilhado.
Como foi a estratégia de construção do Enterprise?
Quando concluímos o relatório com nossos objetivos no Enterprise e o modelo produtivo escolhido, elaboramos um Request for Information (RFI) e fomos ao mercado mostrar o que
queríamos fazer e saber se os fabricantes tinham soluções para
o nosso modelo, se aceitavam ter estoque próprio dentro do
laboratório e se aprovavam a nova forma de pagamento. Eles
toparam. Nessa fase, não pedimos preço de nada. E foi muito
produtivo porque os fabricantes puderam apresentar soluções
interessantes que se adequavam ao nosso projeto e até o melhoravam. A partir dessas informações, montamos o Request

nicos. Na saúde, há vários motivos para que isso não aconteça. Um
dos mais críticos é a descentralização ainda existente. Quase todo
hospital quer fazer tudo, quer ter todos os equipamentos, mas
como a demanda não é suficiente, eles acabam subutilizados. O
ideal é a centralização laboratorial porque a produção utiliza toda
a capacidade instalada, com intensa automatização e, aí sim, tendo maior segurança no processo produtivo, passa a trazer ganhos
de escala bem interessantes. Além disso, a experiência clínica adquirida é significativa porque os casos se repetem com mais frequência do que aconteceria numa pequena planta laboratorial e
isso é muito importante na Medicina. Na Europa, por exemplo, os
laboratórios são pequenos porque eles têm questões regulatórias
diversificadas e muitas línguas diferentes. Aqui, a centralização
acaba por viabilizar os laboratórios menores porque, por uma
questão de volume insuficiente e margem, eles
era criar terceirizam.

Teremos uma grande central de comandos em Vespasiano que
vai ver tudo o que está acontecendo nos Núcleos Técnicos Avançados (NTAs), onde são realizados exames de
“O objetivo
resultados mais rápidos ou cuja amostra não
uma parceria em que
pode ser deslocada para o NTO por questões
eles se adequassem ao
técnicas. Como os processos e a tecnologia
modelo produtivo cria- Como o Apoio Digital, integrado ao Enterprisão os mesmos, teremos o mesmo nível ele- do pelo Pardini e não se, vai ajudar no atendimento ao Lab to Lab?
vado de qualidade independentemente de adaptarmos o modelo
onde o exame foi feito. Todos os 5,7 mil laboNós temos 5,7 mil laboratórios parceiros no Brasil
do laboratório à
ratórios e Hospitais do Brasil inteiro, que atensolução do fornecedor” inteiro, com expectativas diferentes. Precisamos
demos no mercado Lab-to-Lab, serão benefiter facilidade na comunicação com eles, permitir
ciados.
que tenham acesso ao nosso sistema para saber
onde está o tubo de determinada amostra, conversar com nossa
Essa preocupação com a inovação está no DNA do Grupo Her- equipe técnica, solicitar segunda via de um boleto, comunicar o
mes Pardini?
defeito na máquina de etiquetar. Com um volume tão grande de
clientes espalhados pelo Brasil inteiro, a digitalização é um ganho
Vem desde o Dr. Hermes, lá no início, há quase 60 anos. Ele via al- muito importante, uma necessidade.
guma novidade tecnológica em um congresso nos Estados Unidos e trazia para o laboratório. Aí um médico prescrevia o exame, Uma transformação desta magnitude, com novo fluxo proninguém tinha o equipamento e pediam, como favor mesmo, dutivo, novos equipamentos e fornecedores, trará riscos relepara o Hermes Pardini fazer. E isso foi acontecendo de uma forma vantes na fase de transição entre um modelo e outro?
não estruturada, até que ele entendeu que esse era um negócio.
O Dr. Hermes foi praticamente o primeiro a estruturar o apoio Estamos trocando praticamente a plataforma produtiva inteira e
laboratorial como negócio (Lab-to-Lab) no Brasil, com logística e isso sem parar, funcionando 24 horas por dia. Atuamos para que o
uma equipe comercial estruturadas, uma assessoria médica para impacto seja o mínimo, fazendo um trabalho muito estruturado,
explicar como fazer a coleta e interpretar os resultados. Por isso, um planejamento que vem desde a fase de projeto, lá atrás, quannós somos líderes nesse mercado de apoio. Hoje, a empresa con- do pedimos um plano para a mudança. Agora, ele está sendo
tinua se reinventando e inovando.
bem esmiuçado, com um mapa de risco, identificando tudo o que
pode dar problema, para que esses riscos sejam mitigados. PrinPlantas tão grandiosas e sofisticadas tecnologicamente são cipalmente no Lab-to-Lab, vamos entrar em contato com todos
uma necessidade do mercado brasileiro?
os laboratórios conveniados para comunicar mudanças de valores de referência em vários exames, em decorrência de mudanças
No Brasil, existe esse modelo centralizado de produção laborato- de metodologia. Essa integração do sistema será antecipada para
rial que é muito interessante. Quando falamos sobre economia e que os laboratórios estejam preparados. É um movimento muito
saúde, um dos problemas que se tem é que quanto mais vamos grande dentro da operação.
aumentando a tecnologia, mais cara a saúde vai ficando, diferentemente de outros setores, como o de eletrodomésticos e eletrô-
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O ENTERPRISE
ANTECIPA O
FUTURO DA
MEDICINA
DIAGNÓSTICA
A plataforma automatizada Enterprise, projeto em que
a Siemens Healthineers alocou seus melhores técnicos,
de várias partes do mundo, se transformou em centro
das atenções da empresa alemã, por ser uma vitrine do
que ela fabrica de mais moderno e inovador na área de
saúde. É o que afirma nesta entrevista a Head da área
de Diagnósticos Laboratoriais da Siemens Healthineers
no Brasil, Sandra Andreo. O Núcleo Técnico Operacional (NTO), de Vespasiano, receberá, destaca ela, o primeiro projeto de Medicina Diagnóstica laboratorial a
contar com uma sala de comando capaz de monitorar
a operação de laboratórios da rede em outras localidades. Por isso mesmo, o NTO passou a ocupar no planejamento da empresa o papel de “um site de referência
Powered by Siemens Healthineers”.

nossas promessas de valor aplicadas no dia a dia de
nossos clientes - tornar viável a medicina personalizada, transformar a entrega dos cuidados com a saúde,
melhorar a experiência do paciente, tudo isso tendo
como base a digitalização.
Será instalada na unidade do Hermes Pardini, em Vespasiano, na Grande Belo Horizonte, uma esteira com
mais de 300 metros de extensão, conectada a diversas
plataformas multidisciplinares. Esse é o resultado do
trabalho de uma equipe de diversos especialistas do
Brasil, América Latina e Estados Unidos. Com a solução
que construímos com a equipe do Hermes Pardini entregaremos aos pacientes uma Medicina Diagnóstica
de precisão, utilizando ao máximo os recursos de digitalização de dados e processos.

O que significa o Enterprise para a Siemens
Healthineers, em âmbito nacional e internacional?

Como foi a preparação da Siemens Healthineers para participar dos processos de RFP e RFI?

O Enterprise é o maior projeto de automação laboratorial do mundo, o que reafirma nossa posição de empresa inovadora na área da saúde nos cenários nacional
e internacional. Ele também representa a prática das

Ambos foram processos onde o Hermes Pardini disponibilizou informação de qualidade com muita transparência para todos. Reunimos os melhores especialistas
da Siemens Healthineers de várias partes do mundo
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nas áreas de Consultoria Laboratorial, Gerenciamento
de Projetos, Cadeia de Suprimentos e Serviços e parceiros. Foi muito gratificante para nós como time, uma
experiência muito enriquecedora, onde cada profissional aprendeu e evoluiu a cada dia. Propusemos de forma aberta e transparente inovações que permitirão ao
Hermes Pardini um desempenho ainda melhor em seu
mercado, como é o caso da estrutura em ponte, que
chamamos de bridge, para interligar operações de dois
equipamentos e a sala de comando. Cada detalhe da
operação foi estudado visando sempre a melhor qualidade para o cliente final, o paciente. E estou certa de
que continuaremos, junto com a fantástica equipe do
Hermes Pardini, aprendendo muito nos próximos anos.

A Siemens Healthineers enxerga o NTO do Hermes Pardini como uma vitrine para seus produtos e serviços?
O NTO do Hermes Pardini será um site de referência
Powered by Siemens Healthineers. Teremos o que há de
mais moderno e inovador em soluções de serviços e produtos, colocando em prática nossos pilares estratégicos,
como tornar a operação mais ágil, oferecer soluções em
digitalização e dados integrados. É parte do nosso trabalho oferecer toda nossa expertise por meio de um menu
robusto de soluções, cobrindo diversas especialidades
e condições clínicas. Nesse projeto, selamos uma parceria inovadora voltada para o desempenho, com oferta
abrangente de serviços, como gerenciamento compartilhado de demanda e fornecimento de reagentes com
a nossa solução Attelica Inventory Manager. Por meio de
um sistema Just In Time, promoveremos a continuidade
do processo de abastecimento de reagentes ao laboratório para que ele possa se dedicar exclusivamente à sua
missão - fornecer laudos de qualidade para auxílio diagnóstico e no cuidado com a saúde.

Serão desenvolvidos módulos de automação, como a
bridge, que vai agilizar o fluxo de trabalho e, consequentemente, fornecer resultados mais rápidos e precisos. O
Enterprise antecipa o futuro da Medicina Diagnóstica.
Saímos na frente neste mercado, trazendo o Laboratório
do Futuro.
E não vamos parar por aqui. As oportunidades de transformação no nosso mercado são enormes e estão, decerto, ao nosso alcance, desde as plataformas digitais,
passando pela sinergia com a área da imagem, chegando enfim a projetos de gestão da saúde populacional.

Os equipamentos a serem utilizados no Enterprise já estão implantados em outros laboratórios? Se sim, o que diferencia a plataforma das
demais?
A solução de automação que será implantada no Hermes Pardini é a maior do mundo e a primeira esteira
de alta velocidade na América Latina. Teremos o maior
lançamento dos últimos anos em medicina laboratorial, a solução Atellica, uma linha de equipamentos com
transporte magnético bidirecional de amostras, dez
vezes mais rápida do que as soluções convencionais e
que permite mais de 300 configurações personalizáveis.
Da mesma família, teremos o Atellica™ PM 1.0, software
de gerenciamento laboratorial. A partir de uma sala de
comando, no mesmo espaço do laboratório ou remotamente, a equipe do Hermes Pardini poderá acompanhar
o processo de análise das amostras, seu progresso e os
resultados. É o que há de mais
avançado no mercado laboratorial no mundo.

Onde está o pioneirismo do projeto Enterprise,
considerando o que é feito hoje no mercado?
É um projeto inovador em várias vertentes, desde o modelo de negócio, gerenciamento de informações e oferta
de soluções únicas e customizadas em produtos. Será o
primeiro projeto de Medicina Diagnóstica laboratorial
que contará com uma sala de comando capaz de monitorar a operação de laboratórios da rede em outras localidades, como São Paulo e Goiânia.

Sandra Andreo
Head da área de
Diagnósticos Laboratoriais da Siemens
Healthineers no
Brasil.
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ARTIGO

Armando Lopes
Diretor-Geral da Siemens
Healthineers no Brasil

A inteligência artificial tem contribuído com diagnósticos mais precisos e mais ágeis. Ela é um instrumento
essencial para aprimorar o cuidado com o paciente, melhorar a sua experiência e, vai muito além, por meio de
estudos preditivos e genéticos do indivíduo. As novas
soluções digitais permitem também o uso de tecnologias cada vez menos invasivas, tratamentos mais personalizados, com maior precisão e resultados com maior
rapidez.
O Big Data, termo que descreve o imenso volume de dados estruturados e não estruturados que impactam os
negócios no dia a dia, pode ser um grande aliado do setor
nas próximas décadas. Se imaginarmos que podemos vir
a ter armazenado o histórico
completo do paciente, das
gerações da sua família, sua
qualidade de vida, em uma
rede colaborativa acessada
por diferentes profissionais
e instituições de saúde, isso
pode ser um grande apoio à
tomada de decisão no futuro. A análise acurada e preditiva das informações dos
pacientes pode gerar uma
medicina cada vez mais personalizada, sobretudo em
casos desafiadores, como o
câncer. Teremos uma significativa mudança de mindset
de “gestão da doença” para a
gestão da saúde.

No Brasil, há muito a ser feito para aprimorar o acesso à
saúde de qualidade, sobretudo porque temos pela frente um processo já consolidado na Europa há pelo menos
duas décadas e que agora começa a fazer parte da nossa realidade: o envelhecimento da população. Segundo
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), em 2030, haverá 42 milhões de brasileiros com
mais de 60 anos, 61% a mais do número de idosos que
temos hoje e muitos deles serão portadores de doenças
raras e complexas. Estima-se que 90% deles não terão
plano de assistência médica, sobrecarregando ainda
mais o SUS.
Destinamos cerca de 10% do Produto Interno Bruto (PIB)
para a saúde. Projeções da consultoria McKinsey & Company indicam
que, se nada for feito, será necessário
alocar 25% do PIB em 20 anos, criando sérios problemas de sustentabilidade para o sistema de saúde.

A análise acurada e
preditiva das informações
dos pacientes pode gerar
uma medicina cada vez
mais personalizada,
sobretudo em casos
desafiadores, como o
câncer. Teremos uma
significativa mudança de
mindset de “gestão da
doença” para a gestão da
saúde.

UM OLHAR PARA
O FUTURO DA
SAÚDE NO BRASIL
A Revolução Industrial no século XVIII colocou o mundo de cabeça para baixo, proporcionando maior acesso a
produtos e serviços às populações que estavam à margem do progresso. Agora, no século XXI, vivemos uma nova
revolução, a digital, que também tem o desafio de proporcionar mais benefícios e acessibilidade a um maior número de pessoas. E quando se fala em saúde, o mundo digital é um forte aliado na expansão de serviços de qualidade.
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A digitalização também fornece dados que podem ajudar a identificar ineficiências em todo o sistema e otimizar significativamente o uso dos serviços de saúde
do nosso País, por exemplo, estabelecer indicadores de
qualidade, melhorar a eficiência e a transparência de
processos, fazer comparações com outras instituições,
criando referências, fazer planejamentos mais efetivos
e controlar fraudes, entre outros benefícios. Cada vez
mais, é preciso pensar também em soluções para manter
as pessoas saudáveis por mais tempo, reduzindo-se, assim, a necessidade de terapia e cuidados a longo prazo.

Estudo realizado pela mesma consultoria em 2016 mostrou que mais
da metade dos pacientes repetem os
mesmos exames e procedimentos,
para diferentes médicos. Se houvesse digitalização e integração de dados, muito tempo, esforço e recursos
poderiam ser poupados. Segundo
a Organização Mundial da Saúde
(OMS), cerca de 30% dos gastos com
a saúde da população são desperdiçados. Isso ocorre principalmente
em decorrência da má gestão, excesso de exames e procedimentos, fraudes e corrupção.
Nesse contexto, ressalto que a tecnologia desempenhou
em todos os setores um papel protagonista em termos
de aumento de qualidade e produtividade. Na saúde
não é diferente. A tecnologia é um investimento que,
quando bem empregado, proporciona significativo retorno em ganho de produtividade e qualidade, fatores
fundamentais para garantir a sustentabilidade do nosso
setor, que inevitavelmente resulta numa ampliação do
acesso à saúde para a população.
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RAIO X
GRUPO HERMES PARDINI

LAB-TO-LAB
O Grupo Hermes Pardini é referência em Medicina Diagnóstica
e precisão no Brasil e lidera o segmento business to business
na prestação de serviços de Apoio Laboratorial (Lab-to-Lab).
São mais de 5,7 mil laboratórios e hospitais atendidos em todo
Brasil e uma logística própria e inovadora que possibilita um
serviço extremamente eficiente para a realização de exames
de alta complexidade para diversos laboratórios em todo o
país.

Aliado à logística, prazo e qualidade dos resultados dos exames, o serviço de Apoio Laboratorial também oferece uma
estrutura de suporte aos parceiros nas áreas de gestão, produção e atendimento, visando garantir a qualidade dos serviços
e a perpetuação dos negócios.

LOGÍSTICA

290 rotas somente
para o lab to lab.

NTO

104 pontos de apoio
logísticos em todo o Brasil.
91.106 Km/dia percorridos,
equivalente a 2,3 voltas ao
mundo todos os dias.

Receita por
unidade
de negócios
Receita bruta 2017
PSC
45,8%
Lab-to-Lab
54,2%

R$ 1,21 bilhão

5,7 mil

laboratórios e
hospitais atendidos.

82%

dos resultados liberados
em até 24 horas, depois
de implantado o Enterprise.

1.700

municípios atendidos.

83,5 mi
de exames processados
em 2017.
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SERVIÇOS DE ATENDIMENTO
AO PACIENTE (PSC)

EXPERTISE PARDINI

Os clientes Hermes Pardini contam com 122 unidades de atendimento nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rio
de Janeiro e São Paulo, que recebem diretamente mais de 10 mil pessoas por dia para a realização de exames de
análises clínicas, diagnóstico por imagem, vacinas, check-up e exames de alta complexidade.

31
unidades
de

74
unidades
de

atendimento
em Goiás

atendimento
em Minas Gerais

Análises clínicas
Exames por imagem
Vacinas

Análises clínicas
Exames por imagem
Vacinas

6
unidades
de

Modelo de Gestão
de Atendimento Replicável.

Assessores Técnico-científicos.

Transferência de know-how para o

Auxiliam médicos e laboratórios nas

cliente Lab-to-Lab por meio de

questões pré-analíticas por meio de

consultorias personalizadas.

atendimento online e presencial.

atendimento
em São Paulo
Análises clínicas
Exames por imagem
Vacinas

Unidades de
atendimentos
e m n ú m e ro s

Medicina de Precisão
A Medicina de Precisão é uma nova abordagem mundial
que está sendo disponibilizada no Brasil pelo Hermes Pardini. Esse novo segmento tem como características o uso
da genética, epigenética, exposição ambiental e outras
variáveis para definir padrões individuais de pacientes e/
ou doenças.
Os pacientes com uma determinada patologia são divididos em subgrupos, baseados em características individuais semelhantes, possibilitando ao médico adotar uma
conduta personalizada nas etapas de prevenção e tratamento. Tudo isso auxilia na utilização de drogas e medicamentos de acordo com o perfil de cada paciente e diminui
riscos secundários.

Integração de T.I.

Pesquisa e Desenvolvimento.

11
unidades
de

Sistema totalmente informatizado

Área que realiza um trabalho crite-

atendimento
no Rio de Janeiro

rioso com a finalidade de aumentar

que garante segurança,

os conhecimentos, buscando criar

rastreabilidade,

novos produtos e processos.

produtividade e conectividade.

Análises clínicas
Exames por imagem

PSC: Participação por
tipo de exame

Análises
clínicas
51%

SERVIÇOS
3.450 tipos de exames e
expertise nas áreas:

Análises
clínicas

Genética
molecular

Medicina
nuclear

Patologia
cirúrgica

Imagem
49%

Diagnóstico
por imagem

Testes oncológicos
de alta complexidade

Prevenção
e vacinação
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Um médico, por exemplo, poderá acessar a plataforma
pelo celular para conversar com a assessoria técnica do
laboratório ou solicitar que um novo exame seja feito a
partir de uma amostra já em processo de produção, sem
significar atraso no prazo de entrega do resultado. Um
laboratório conveniado poderá ver o estágio de produção de um exame em especial ou resolver uma questão da sua relação financeira com o Hermes Pardini.
São ferramentas
digitais que estão
sendo criadas dentro da empresa ou
importadas
de
outros setores da
economia, como
a aviação civil e o
varejo.

“A Medicina de Precisão permite que o
paciente não seja mais
tratado por tentativas
terapêuticas”
ALESSANDO FERREIRA:
“O Hermes Pardini é conhecido
mundialmente como laboratório de
geração de valor clínico.”

MAIS QUE UM LABORATÓRIO,

UM GERADOR DE INFORMAÇÕES CLÍNICAS
O Enterprise mudou o patamar de relevância da Medicina Diagnóstica e do Hermes Pardini. É o que diz o
Vice-Presidente Comercial e Marketing do Grupo, Alessandro Ferreira. “Não procuramos mais ser o maior laboratório da América Latina ou do mundo, mas ser o
laboratório que mais gera informação de valor. O Hermes Pardini é conhecido mundialmente como laboratório de geração de valor clínico. O que fazemos tem
relevância muito grande no manejo do médico com
seu paciente, o que acaba gerando grande impacto na
cadeia de valor do setor de saúde. Temos uma visão
mundial, não apenas nacional”, afirma.
A tecnologia da nova plataforma automatizada, a
maior do mundo, associada à digitalização do atendimento, será capaz de transformar um volume gigantesco de dados, coletados em todo país por meio dos
laboratórios parceiros, em informações de valor clínico
e estratégico. Esse resultado é fruto de dois projetos
de vanguarda da companhia, que se complementam: o
Enterprise e a Medicina de Precisão.
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De fato, ambas fazem parte de um grande programa de
melhoria do nível de serviço e de relacionamento com
laboratórios, médicos e pacientes, que será apoiado em
um sistema digital de atendimento às necessidades e
demandas por informação de cada um desses públicos.
Num único canal digital, será possível resolver questões técnicas, administrativas e financeiras, agilizando
o contato do demandante com a equipe diretamente
envolvida, agilizando processos e evitando ruídos de
informação.
“O Apoio Digital
fornecerá um canal
integrado, resolutivo, capaz de oferecer solução já no
primeiro contato.
Amigável, acessível
pelo site ou aplicativo, fácil de interagir e intuitivo”,
informa
Ferreira.

“A eficiência e a
qualidade inseridas
no sistema são
de tal monta que
a tecnologia do
Enterprise deve
se transformar
em tendência de
praticamente todo
o mercado”

Na verdade, ressalta Alessandro Ferreira, o Enterprise,
ao absorver maior volume de exames e gerar aumento na velocidade de processamento dos resultados,
assegura mais eficiência e qualidade de entrega. Será,
segundo ele, um grande impacto no mercado de Medicina Diagnóstica. “Por isso, quando desenhamos o
Enterprise, chamamos de futuro dos laboratórios e não
de laboratório do futuro. A eficiência e a qualidade inseridas no sistema são de tal monta que a tecnologia
do Enterprise deve se transformar em tendência de
praticamente todo o mercado”.
A inteligência artificial já está presente em várias etapas e áreas do laboratório e não apenas no Watson, o
famoso computador, ícone atual da inteligência artificial e equipamento em uso no NTO. Seria impossível
processar tantas variáveis e informações produzidas
pelo Enterprise, além dos resultados de exames, sem
a utilização da inteligência artificial. Ela é fundamental
para garantir a acuidade da gestão do processo produtivo. “Seus algoritmos buscam, antes de liberar um
exame, o histórico do paciente e outros exames em
processamento paralelo, para comparar e criticar ou
liberar o resultado”, comenta Ferreira. Esse cross-check,
no caso de um paciente com exames diferenciados,
pode identificar um agravamento de quadro clínico
que justificaria um contato imediato da equipe técnica

com o médico responsável pelo tratamento.
Dados que, cruzados, se transformam em informação
e memória organizada, uma preciosidade para os profissionais, sejam eles médicos da família, médicos que
atendem pelos planos de saúde, sejam aqueles que
produzem diagnósticos complexos, como os oncologistas. Não apenas por melhorar a qualidade de vida,
dar maior sobrevida aos pacientes terminais, ou, ainda,
evitar a cronificação e morbidez decorrentes de algumas doenças, o ganho de velocidade nos resultados
gera redução de custo para todo o sistema de saúde,
público ou privado.
Um benefício, destacado pelo Vice-Presidente do Hermes Pardini, resultante da automatização da plataforma laboratorial, diz respeito à saúde pública. “O que
o laboratório gera de mais precioso é informação de
valor clínico. Como funcionamos no país inteiro, em
todos os Estados, conseguiremos detectar tendências
epidemiológicas, estatisticamente seguras, e fornecê-las, de forma espontânea e aberta, aos órgãos de saúde pública”, diz Ferreira.
Complementando a Medicina Diagnóstica, a Medicina
de Precisão deixou de ser o futuro e ajuda a elevar o
patamar de importância dos exames laboratoriais no
amparo às decisões médicas. Por meio dela, o profissional de saúde saberá que tratamento responderá
melhor para o combate a uma doença apresentada por
seu paciente. Ou, ainda, identificará quais patologias
ele tem tendência de desenvolver, de acordo com as
informações genéticas que carrega. A Medicina de Precisão permite que o paciente não seja mais tratado por
tentativas terapêuticas.
“A Medicina de Precisão não se restringe apenas à genética. Envolve também a endocrinologia, a hematologia e outras especialidades, além do meio ambiente e
hábitos do paciente”, destaca Alessandro Ferreira. Para
ele, a Medicina de Precisão e os ganhos tecnológicos
do Entreprise se complementam e formam as bases do
novo posicionamento do Hermes Pardini.

Revista Grupo Pardini

25

24

Fernando Ramos
“Trata-se de um salto de
tecnologia que ninguém
no Brasil Havia dado ainda.”

ADRIANA FERREIRA
Mais agilidade na entrega
dos resultados para os pacientes.

MAIS EXAMES, MENOS TUBOS
A velocidade na entrega dos resultados dos exames é um
dos principais frutos do Enterprise, com aumento de 46%
para 82% do volume de exames processados em prazo de
6 horas. Sabendo ser essa uma das demandas do cliente da
ponta, o paciente, a Diretora Executiva de Negócios, Adriana Linhares, sublinha o grande impacto sobre este público,
atendido nas 122 unidades próprias e nos 5.745 laboratórios conveniados. Para ela, a tecnologia de ponta permitirá
a realização de exames a partir de um número menor de
tubos, ou seja, com redução da quantidade de sangue coletado para formação das amostras. Além de mitigação do
incômodo gerado pela coleta, o paciente passará menos
tempo no laboratório.
A automatização permitirá, ainda, maior segurança para
toda a rede de clientes, na medida em que elimina grande
parte da manipulação humana na plataforma laboratorial
e reduz a possibilidade de recoleta em virtude de qualquer
problema.
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INVESTIMENTO
QUE TRAZ RESULTADOS
Grupo Pardini prevê ganhos contínuos
com a implementação do Enteprise

As inovações do Enterprise prometem revolucionar o mercado
de Medicina Diagnóstica no Brasil. As melhorias de processos e
os investimentos em automação vão refletir não apenas no desempenho técnico do Hermes Pardini, mas também em novas
perspectivas econômico-financeiras para a empresa e seus investidores. Produzir mais e melhor, apoiada pela tecnologia e com
uma equipe cada vez mais qualificada e engajada, é o caminho de
crescimento da organização nos próximos anos.
“A nossa expectativa é que o Enterprise traga ganhos na margem
operacional de ambos os segmentos de negócio – PSC e Lab-to-Lab – em decorrência de três fatores principais. Primeiro, o maior
nível de automatização e equipamentos de última geração devem trazer ganhos de eficiência no processo produtivo. Segun-

do, as mudanças no modelo de negócios permitirão otimizar o
capital de giro e reduzir o nível de perdas e repetição de exames.
Finalmente, os novos contratos embutem melhores condições
comerciais, quando comparados aos acordos atuais, tendo em
vista o crescimento no volume de exames nos últimos anos”, revela Fernando Ramos, Diretor de Relações com Investidores do
Hermes Pardini. “A projeção inicial era de elevar a margem bruta
do Lab-to-Lab em até dois pontos percentuais a partir de 2019“,
mas as simulações mais recentes sugerem que o desenho final da
solução técnica e as condições comerciais negociadas com os novos parceiros devem trazer resultados ainda melhores do que essa
expectativa inicial.
Para o executivo, além do aspecto financeiro, a mudança no mo-
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delo de negócio vai desburocratizar a empresa e impulsioná-la a
um novo patamar no mercado. “Estamos inserindo uma energia
nova, eliminando custos invisíveis e utilizando a inteligência artificial em favor das pessoas e da inovação”, completa.
Tantos avanços requerem investimentos. Esse, inclusive, é um dos
pontos determinantes do Enterprise. “Muitos querem crescer sem
investir, entretanto, é preciso qualificar, planejar e engajar para se
chegar aos objetivos. Isso custa dinheiro, que lá na frente volta à
empresa em forma de resultados”, explica Camilo de Lelis, Diretor
Executivo Administrativo, Financeiro e RI do Grupo Hermes Pardini.
Exemplo desses resultados é a potencial redução dos estoques
de materiais da ordem de 50%, que a empresa poderá ter já no
primeiro ano, em função do novo modelo de gestão de estoques.
Com o projeto, a Siemens, principal fornecedora do Enterprise,
terá uma filial dentro da planta produtiva do NTO, em Vespasiano, e será responsável pela gestão dos recursos para atender a
demanda produtiva do cliente. Mais praticidade, fluxo otimizado
e recursos livres para serem aportados em novos investimentos.
Mineralização
O modelo proposto pelo Enterprise, ao trazer para perto do Hermes Pardini seus principais fornecedores, mantendo-os dentro
de sua planta produtiva por meio de uma relação de parceria e
diálogo, reflete uma tendência já praticada em outros setores industriais, como o mercado automobilístico. “Esse é o primeiro caso
de mineralização do setor de saúde no país”, conta Camilo de Lelis.
O termo ficou conhecido na década de 90 com o movimento da
Fiat Automóveis de atrair seus principais fornecedores para Minas

Gerais, mantendo-os perto, com mais controle e menor custo.
De olho nessa movimentação, até o poder público reconheceu
a importância da mudança de paradigma proposta pelo Grupo
Pardini. “Nosso modelo de negócio foi bastante elogiado pelo Estado, que agora passa a ter novas multinacionais dentro do seu
território, em uma relação comercial cada vez mais forte conosco”,
afirma o Diretor. Esse reconhecimento levou o governo estadual a
autorizar uma simplificação tributária, substituindo as várias notas
fiscais expedidas pelos fornecedores a cada mês por apenas uma,
totalizante.
Espelho para o mercado
Quando um novo modelo é testado e tem a eficiência comprovada, a tendência é que o restante do mercado siga seus passos.
Essa é a projeção dos diretores do Hermes Pardini com relação ao
Enterprise. “Trata-se de um salto de tecnologia que ninguém no
Brasil havia dado ainda”, afirma Fernando Ramos. O executivo defende que a automatização terá um papel fundamental no futuro
da medicina, a exemplo do que já vem acontecendo em outros
setores da economia.
Para os próximos anos, o Hermes Pardini prevê novos investimentos em Tecnologia da Informação. O sistema integrado do Enterprise, que permite comando e controle em tempo real, aliado aos
recursos de inteligência artificial e também somado ao avanço
da Medicina de Precisão, prometem uma revolução ainda maior
quanto à forma de cuidado com a saúde, no que diz respeito à prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. É esperar pra ver.

CAMILO DE LELIS:
“Inovação não se faz com livros,
se faz com experiência.”

EMPREENDEDORISMO
QUE VEM NO SANGUE
Histórico de inovação
e governança do Grupo
Hermes Pardini são a
chave do sucesso do
Enterprise
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Liderar mudanças e gerir crescimento vem se
tornando uma constante entre os diretores do
Grupo Hermes Pardini. Afinal, o Pardini é uma
empresa de inovação em saúde. Em oito anos,
o Grupo quadruplicou o volume de exames
mensais graças aos investimentos que fez em
infraestrutura e novos negócios. Agora, com
o Enterprise, a companhia dá seu passo mais
desafiador para se tornar uma referência em
modelo de negócios e processo produtivo no
mercado de Medicina Diagnóstica.
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Número um do mercado nacional no modelo de atendimento Lab-to-Lab (apoio laboratorial), o Hermes Pardini é reconhecido por sua reputação médica, qualidade
de processos, eficiência logística e confiabilidade de resultados. Isso se deve, principalmente, ao pioneirismo
em automação e tecnologia e ao engajamento de uma
equipe sempre comprometida com o novo.
“Inovação não se faz com livros, se faz com experiência”,
defende Camilo de Lelis, Diretor Executivo Administrativo,
Financeiro e RI do Grupo Hermes Pardini. Para a implementação do Enterprise, por exemplo, foram dois anos
de estudos e pesquisas internas e externas, que demandaram um intercâmbio entre diferentes setores e equipes, até que se chegasse ao plano ideal para um novo
modelo produtivo customizado, desenvolvido em parceria com nossos princeipais parceiros, principalmente
a Siemens.
A semente da mudança, porém, já havia sido plantada
há mais tempo, conforme explica o Diretor Executivo de
Operações, Guilherme Collares. “Há cinco anos abrimos
um processo de concorrência para o mercado e percebemos que as propostas eram muito parecidas, padronizadas e refletiam pouco as necessidades da nossa
cadeia de valor. Diante disso, começamos a trabalhar

para que, hoje, conseguíssemos desenhar um modelo
inovador, com a nossa cara”, conta.
Durante os últimos anos, o Hermes Pardini buscou referências na indústria para reorganizar sua produção. Auxiliado pelo modelo Lean, desenvolvido originalmente
pela Toyota, a organização mapeou seus fluxos e otimizou os processos. “Tivemos uma consultoria importante que nos provocou a eliminar o que não agregava
valor, para tentarmos fazer uma produção mais enxuta
e mais rápida, com a maior qualidade possível”, explica
Collares. Os investimentos em pessoal também fizeram
parte da preparação.
Com o cenário mapeado e a equipe alinhada, em 2016
teve início oficialmente o Enterprise. Enquanto os executivos buscavam benchmarks em laboratórios da Europa e dos Estados Unidos, a equipe interna trabalhava
no plano que seria apresentado ao mercado para que
o novo modelo fosse implementado até o primeiro semestre de 2019. Ganhos em tempo e qualidade, redução de custos e melhorias de processos foram os balizadores que guiaram o planejamento deste que é o
maior modelo de automação laboratorial do mundo, de
acordo com os grandes fornecedores mundiais.

Entre 2015 e 2016, 21 gerentes e coordenadores de produção do Hermes Pardini participaram de um Programa de Desenvolvimento
Gerencial, desenvolvido pelo IBMEC exclusivamente para a empresa. Com o foco voltado
para a engenharia e a gestão da produção, a
equipe, formada por profissionais de diversas
áreas, se capacitou em aspectos ligados ao
modelo de negócio, operação e processos,
gestão financeira e de pessoas. Ao todo, foram 80h/aula que contribuíram para melhorias no layout de produção e estabeleceram
novos parâmetros de análise e controle.
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SENTIDO COM SAÚDE.
É isso que move o Grupo Hermes Pardini há mais de 50 anos. Ajudar pessoas,
em todo o Brasil, a cuidar da sua saúde. Com a tradição de quem sempre inova
para oferecer o melhor em estrutura, serviços e atendimento.
Hoje somos um dos centros de medicina diagnóstica, preventiva e bem-estar
mais importantes do Brasil, presente diretamente com unidades de
atendimento em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás, além do
atendimento a mais de 5500 laboratórios em todos país, auxiliando-os na
complementação da ofertas de exames de maior especialização.
Conte sempre com o Grupo Hermes Pardini.
www.grupopardini.com.br
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