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São Paulo, 26 de maio de 2015 – Fabrício Campolina, presidente do 
Conselho de Administração da ABIMED (Associação Brasileira da Indústria 
de Alta Tecnologia de Produtos para Saúde) e os executivos Kurt Kaninski e 
Oscar Porto, diretores da entidade, receberam o Prêmio “100 Mais 
Influentes da Saúde”, concedido pelo Grupo Mídia. Campolina foi eleito na 
categoria Associação e Federação, Kaninski em Indústria e Porto no quesito 
Negócios. 
 
O prêmio homenageou os cinco nomes mais influentes do setor em 20 
categorias. Os ganhadores foram escolhidos por meio de votação aberta à 
participação de toda a comunidade da área da Saúde e por pesquisas 
realizadas pelo Grupo Mídia. 

 

Presidente do Conselho de Administração da ABIMED desde 2014, 
Campolina comandou o processo de reposicionamento estratégico da 
associação e o fortalecimento de sua interlocução com toda a cadeia da 
saúde. Em sua gestão, a ABIMED produziu nova edição do Código de 
Conduta e lançou a campanha Acelerando a Inovação no Brasil. Possui mais 



de 15 anos de experiência em empresas de alta tecnologia, atuando nos 
últimos 10 anos na Johnson & Johnson Medical Brasil. 
 
Com 33 anos dedicados à área da Saúde, Kaninski atua desde 1996 na Saint 
Jude Medical e, em 2012, assumiu a gerência geral da empresa. O executivo 
foi um dos fundadores da filial brasileira e participou ativamente do seu 
processo de crescimento. Sob seu comando, a empresa, que conta 
atualmente com 900 funcionários, se transformou em referência em 
inovação e no treinamento de profissionais.  
 
Posicionar a Medtronic entre as líderes do mercado de produtos para saúde 
foi uma das principais conquistas da gestão de Oscar Porto, CEO da 
empresa. A aquisição da Covidien consolidou a liderança, que tem como 
força motriz o lançamento de novas tecnologias e um trabalho de 
aproximação com hospitais e planos de saúde. Administrador de empresas, 
o executivo possui mais de 20 anos de experiência na área da Saúde.  
 
 
Sobre a ABIMED 
 
A ABIMED congrega cerca de 170 empresas de tecnologia avançada na área 
de equipamentos, produtos e suprimentos médico-hospitalares. O setor 
responde por 0,6% do PIB brasileiro e gera cerca de 147 mil empregos 
diretos e indiretos que, na maioria, requerem capacitação e promovem a 
formação de mão de obra qualificada nas áreas de engenharia e saúde. 
Fundada em 1996, a entidade coopera com a Anvisa, - órgão regulador e 
sanitário -, e com autoridades da Saúde, fomentando a implementação de 
políticas e regulamentações que proporcionem à população acesso rápido 
a novas tecnologias e a inovações, em um ambiente ético de negócios.  
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