PERFIL INSTITUCIONAL ABIMED
A ABIMED – Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de
Produtos para a Saúde representa cerca de 170 empresas fabricantes de
equipamentos e produtos de saúde inovadores e de tecnologia avançada,
com aplicações em todas as especialidades médicas, infraestrutura
hospitalar e reabilitação física.
As empresas associadas da ABIMED respondem por cerca de 60% do
faturamento do segmento médico-hospitalar. O setor tem participação de
0,6% no PIB brasileiro, conta com mais de 13 mil empresas e gera em torno
de 147 mil empregos diretos e indiretos, entre atividades comerciais e
industriais – na maioria postos de trabalho que requerem capacitação e
formação de mão de obra especializada.
Desde que foi fundada, em 1996, a ABIMED mantém forte compromisso
com o avanço da Medicina, o desenvolvimento socioeconômico do país, a
ampliação do acesso a população a novas tecnologias médicas e a criação
de um ambiente de negócios ético e propício a investimentos.
A ABIMED entende que a inovação melhora a qualidade de vida dos
pacientes, eleva os indicadores de saúde do país, promove
desenvolvimento por meio da geração de riquezas e empregos qualificados
e contribui para elevar o patamar tecnológico do Brasil, possibilitando uma
melhor inserção do país nas cadeias globais de valor agregado.
A entidade promove a cooperação com a Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) e com Ministérios ligados ao setor, com o objetivo de
fomentar a implementação de políticas industriais e regulamentações que
proporcionem à população acesso rápido a novas tecnologias e a inovações.
Além disso, busca uma aliança com todos os elos da cadeia da saúde para a
elaboração de propostas e atuação conjuntas que apontem soluções e
caminhos para o aprimoramento dos cuidados médicos no país e a
sustentabilidade do sistema de saúde.

Informações para a imprensa
Duplo Z Inteligência de Comunicação
Fanny Zygband – fanny@duploz.com (11) 4324.2863/ (11) 99799.5042

