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Visão Geral da Cadeia de Suprimentos em 

Cuidados de Saúde  

No mundo competitivo de hoje, cortar o custo de operações é a chave para a 

sobrevivência em qualquer indústria, incluindo a de cuidados de saúde. A cadeia de 

suprimento tem sido um significativo direcionador dos custos de cuidados de saúde, que, 

por sua vez, está aumentando os preços de medicamentos, implantes cirúrgicos e muitos 

outros produtos de saúde. Além disso, o mercado de dispositivos médicos está ficando 

ainda mais complexo, conforme as empresas expandem os seus portfólios para atender 

à demanda do mercado. O Mercado de Dispositivos Médicos Implantáveis foi avaliado em 

US$ 72.265 milhões, e deve chegar a US$ 116.300 milhões até 2022, suportado por uma 

CAGR de 7,1%1. A natureza altamente complexa da cadeia de suprimentos representa, de 

fato, um conjunto de desafios em sua atualização e desenvolvimento. Há também um 

clamor pela transparência na cadeia de suprimentos, na qual a implementação de Block 

Chain é um recurso altamente bem-vindo. 

Agora, mais do que nunca, as empresas de cuidados de saúde estão focando seus esforços 

para aumentar a eficiência e otimizar os custos nas suas operações de cadeia de 

suprimentos. Os acionistas da indústria têm feito investimentos significativos em 

tecnologia para melhorar processos, incluindo o uso de comércio digital para trazer 

fornecedores e compradores para a mesma plataforma. Isto garante a sincronização, a 

transparência e a automação da cadeia de suprimentos e elimina a necessidade de 

intermediários. Cortar os custos desta forma tem o potencial de tornar acessíveis 

suprimentos cirúrgicos e outros produtos médicos, assim como ajudar a aumentar as 

receitas das empresas que estão lutando para sobreviver a intensa concorrência.  

De acordo com uma pesquisa da indústria, existem oportunidades para aumentar os 

lucros em toda a transformação da cadeia de suprimentos, de cerca de 6% no varejo até 

20% nos ambientes hospitalares e de fabricantes de dispositivos médicos. 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.alliedmarketresearch.com/implantable-medical-devices-market 
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Em uma pesquisa 
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"Dor na Cadeia de 

Suprimentos", os altos 

executivos de 260 

empresas farmacêuticas, 

de biotecnologia e de 

dispositivos médicos 

relataram que 64% deles 

estão mais ansiosos sobre 

conseguir reduzir custos. 
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(Supply) Chain Survey, UPS 
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Lacunas na Cadeia de Suprimentos  

Quando se trata das despesas dos cuidados de saúde, os suprimentos compõem uma 

parte importante das despesas, com milhões de produtos em movimento ao longo da 

cadeia de suprimentos todos os dias.  

 

 

 

 

Os desafios que a cadeia de suprimentos em cuidados de saúde enfrenta hoje incluem a 

falta de confiança e de parcerias, metas conflitantes através das atividades de cadeia de 

suprimentos, imprecisão de dados, falta de uso de tecnologia da informação e alta 

variação nas preferências do cliente e na demanda. 

Entre os principais problemas, citam-se: 

• O gerenciamento de dispositivo implantável é atualmente um processo manual, 

causando significativa perda de receitas através de cobranças incorretas de 

pacientes, cobranças contestadas e de estoque perdido ou vencido.2 

• Também existe uma falta de integração da tecnologia de informação de 

suprimentos para permitir o processo de tomada de decisão. Há uma crescente 

                                                           
2 http://www.ghx.com/media/1095/the-current-state-of-the-implantable-device-supply-chain-102012.pdf 
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Fig.: Respostas da pesquisa mostrando a gestão de pedidos como a principal porção das despesas operacionais anuais 
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demanda por software ERP com informações integradas e sistemas de apoio à 

decisão com algoritmos comprovados para o planejamento estratégico. 

• Existe uma dificuldade em estabelecer uma relação saudável a longo prazo entre 

os fornecedores e compradores na cadeia de suprimentos. A necessidade de uma 

plataforma para os fornecedores estenderem o seu alcance no mercado e encontrar 

os melhores parceiros potenciais para a condução de negócios está muito atrasada. 

• A falta de um fluxo adequado de informações diminui a eficiência do processo. O 

fluxo coeso de informações ajuda na rápida reação às mudanças nas condições de 

mercado, no faturamento mais rápido, na melhora do fluxo de caixa e na melhora do 

atendimento ao cliente. 

• Existe falta de eficiência conforme os fabricantes e prestadores/fornecedores 

dependem de métodos tradicionais de comunicação e coordenação (telefonemas, 

faxes, etc.). A pressão de custos do fabricante é também crescente devido ao 

processo de vendas tradicional de mão em mão, intermediários (como GPOs) 

estreitando as margens de lucro dos fabricantes, a conformidade regulatória e os 

desafios logísticos. Isso resulta na necessidade de operar com mais eficiência e 

consolidar operações. 

• Existe um ambiente regulatório incerto. Vários fatores, incluindo controles 

transfronteiriços e preocupações de segurança do paciente, têm levado a contínuas 

mudanças nas regulamentações, deixando as empresas refletindo sobre como lidar 

com tais mudanças. 

• Disparidades de dados proprietários para informações e localização de produto 

representam um desafio constante para a gestão de materiais. A tradução contínua 

de dados e o desempenho de processos manuais resultam em erros, diminuindo 

assim a eficiência do prestador. 

Fabricantes/distribuidores e prestadores de cuidados de saúde estão olhando uns 

aos outros para ajudar a reduzir os custos operacionais e tornarem-se mais eficazes. 
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Estratégia da Cadeia de Suprimentos 

Transformar a cadeia de suprimentos não é fácil, mas os resultados são 

recompensadores. As empresas do setor de cuidados de saúde precisam conduzir uma 

análise aprofundada dos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças em sua 

cadeia de suprimentos e formalizar uma estratégia baseada nesta avaliação.  

Entre as principais necessidades da indústria, citam-se:  

• Maior agilidade para aumentar a flexibilidade e reduzir os custos. 

• Um modelo operacional que possa responder às mudanças nas demandas dos 

clientes a um custo reduzido. 

• Uma ferramenta para gerenciar o estoque e eliminar o desperdício. 

• Uma ferramenta que permita aos fornecedores reduzirem os custos, 

aumentando a eficiência dos processos ao longo da cadeia de suprimentos.  

• Uma plataforma que possa automatizar os processos da cadeia de suprimentos 

como faturamento, gestão de estoques e contratos, eliminando assim as chances de 

ocorrência de erros manuais, que pode levar à falta de eficiência. 

• Ferramentas que possam ajudar a tomar decisões informadas. As empresas 

precisam gerenciar métricas chaves para que elas possam tomar as decisões certas na 

hora certa.  

 

Solução Baseada em Nuvem da Synthium Health 

A Synthium Health fornece um marketplace em rede único, que reúne fornecedores e 
prestadores de cuidados de saúde para trocas simplificadas, eficientes e custo-efetivas 
que constroem negócios. Usando tecnologias avançadas e as melhores práticas, a 
plataforma automatizada da Synthium Health cria eficiências e maximiza as receitas, por 
todo o processo da cadeia de suprimentos. Empodera os fornecedores a estender o seu 
alcance, vender mais rápido, reduzir custos operacionais e proporcionar experiências de 
comprador consistentes em todos os pontos de contato. A Synthium Health também 
pretende colaborar com parceiros líderes de logística para atender ainda mais a indústria. 
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Entre as principais soluções fornecidas pela Synthium Health, citam-se:  

 Block chains privadas e redes interempresariais para melhor segurança e 
visibilidade 

 Integração com múltiplos parceiros de negócios, como sistemas hospitalares, 3PL, 
sistemas de fornecedores e muito mais 

 Os fabricantes podem "Ir direto" e reduzir os custos operacionais 

 Entrega "Just-in-time" de produtos através da integração com sistemas de 
informação hospitalares 

 Gestão de Conteúdo para exibir e gerenciar produtos e serviços para fabricantes 

 Comércio digital para automatizar os processos de pedidos, gestão de estoque, 
faturamento e estabelecimentos para as instituições de prestadores 

 Ferramenta de Relatórios e Análise para ajudar os fornecedores a ganharem uma 
melhor compreensão das estratégias que funcionam e aquelas que não, para 
tomar decisões melhores e informadas 

 Capacidade dos fabricantes de interagir com os clientes por comentários e 
avaliações para abastecer a inovação/melhoria dos produtos 

 Ferramenta para alinhar com os padrões globais de entrega 

 O marketplace de cuidados de saúde unificado reduzirá as falsificações e 
vendedores do mercado cinza, portanto aumentando a segurança do paciente e as 
receitas dos fabricantes legítimos 
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Synthium também ajuda os compradores/prestadores a otimizarem os seus gastos, 
baixarem os custos e reduzirem os riscos de fornecimento conectando-os com uma rede 
de fornecedores de qualidade para colaboração. 
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Arquitetura de Nuvem Synthium 
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Arquitetura de Aplicação 
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Tokens da Synthium Health 

O uso principal do token é registrar uma conta na plataforma Synthium Health e ganhar 

adesão ao portal. O token da Synthium (SHP) é também o combustível para a conduzir 

um mercado secundário através da sua própria plataforma, permitindo transações 

usando os tokens SHP ao invés de moeda fiduciária. 

A conta de token SHP, um componente principal da plataforma, é projetada para garantir 

o acesso à plataforma da Synthium. O SHP também pode ser usado para pagar a taxa de 

transação sobre a camada de serviços e fornecer pagamentos entre outros participantes, 

ou para a negociação de mercado. Será criado um número fixo de tokens durante o 

evento de geração de crowdfunding/token. Os tokens SHP serão usados pelos 

compradores e vendedores para pagar a negociação na plataforma Synthium Health 

usando um sistema baseado em contrato inteligente. 

Usuários registrados receberão uma adesão na plataforma para configurar uma conta. O 

SHP pode ser comprado durante o período de evento/crowdfunding de geração de token 

e, em seguida, através das plataformas de negociação (corretoras de criptomoedas). Os 

tokens também podem ser adquiridos através da Plataforma Synthium Health ou de 

outros usuários da Plataforma.  

Atualmente há 3 tipos de adesão:  

1. Compradores (Hospitais, Grupos de médicos, Centros de cirurgia, etc.)  

2. Vendedores (Fabricantes, Fornecedores e Distribuidores)  

3. Público - No momento, eles só terão a capacidade de obter a adesão através da 

compra de tokens, mas poderão fazer transações assim que a plataforma de varejo se 

abrir (atualmente está em desenvolvimento). 

Também é possível que no futuro, os usuários da plataforma Synthium Health possam 

usar o SHP para comprar suprimentos ou vender produtos para as suas instalações. Ela 

também será usada para pagamentos quando os contratos inteligentes forem executados 

com os fabricantes/fornecedores e servindo como um mecanismo para regular as 

métricas do modelo de compras baseadas em valor. Os tokens SHP podem ser um método 

de pagamento alternativo para compradores ou vendedores na plataforma Synthium 

Health. A Synthium Health reserva-se o direito de alterar a funcionalidade dos tokens no 

futuro, dependendo das necessidades e demandas do mercado, tal como é necessário. 
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Para o mercado de cuidados de saúde dos EUA avançar com sucesso para a redução da 

despesa com cuidados de saúde, a atual opção "ir direto" para reduzir ou eliminar os 

intermediários é o caminho certo para que todos possam se direcionar. 

O programa de compras baseadas em valor, administrado pelos Centros para serviço 

Medicare & Medicaid (CMS), marca uma mudança sem precedentes na forma como o 

Medicare paga os hospitais por seus serviços.  

No âmbito deste programa, os hospitais receberão pagamentos de incentivos com base 

em quão bem eles se desempenham nas doze medidas de processo clínico e nas nove 

medidas de experiência do paciente ou em quanto melhora seu desempenho em relação 

ao período de desempenho inicial. Espera-se que o custo dos suprimentos, dispositivos 

médicos e equipamentos seja reduzido, uma vez que será tomada uma decisão sobre se 

o hospital deve comprar versões genéricas ou de marca desses materiais. A gestão da 

cadeia de suprimentos baseada em valor da Synthium promove a economia dos custos 

dos suprimentos permitindo que os hospitais/prestadores controlem efetivamente a 

precisão dos preços de compra em tempo real. 

A nossa proposta promove a capacidade de os prestadores transferirem tokens aos 

fabricantes em troca da compra de suprimentos. A capacidade de acompanhar e 

gerenciar perfeitamente contratos inteligentes, cujos benefícios podem ser resgatados 

com uma facilidade significativa, fornece a ferramenta necessária para que prestadores e 

fabricantes/fornecedores se envolvam ativamente em uma colaboração simbiótica. Pelo 

contrário, se um ou mais participantes falharem, as penalidades apropriadas (através de 

passivos) também podem ser cobradas com facilidade similar. Além disso, os incentivos 

baseados em desempenho podem ser oferecidos sob a forma de tokens a diferentes 

parceiros comerciais na plataforma Synthium Health. Esta abordagem proporcionará o 

impulso necessário que é preciso para mudar a cadeia de suprimentos dos cuidados de 

saúde, de uma mentalidade multi-camadas, burocrática e dispendiosa para uma 

abordagem enxuta, eficiente e acessível. Doravante, Synthium emitiu tokens (SHP), é o 

token nativo da plataforma Synthium. Em troca de tokens SHP, os usuários poderão usar 

a plataforma para realizar transações efetivas e executar pagamentos e transações de 

contratos inteligentes de suprimentos específicos. 

Nós acreditamos firmemente que usar um token é o melhor sistema de pagamento para 

suportar esta infraestrutura no futuro previsível. O futuro é um ecossistema vibrante de 

muitos tokens, para os quais os cuidados de saúde precisarão de um sistema de 

pagamento closed loop pronto para o uso. O resultado será um ciclo de retroalimentação 

positiva da gestão da cadeia de suprimentos com significativas reduções em bilhões de 

dólares atualmente atribuídos ao ecossistema da cadeia de suprimentos.  
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Fornecedores (Fabricantes) ou qualquer outro usuário terá a opção de receber o token 

ao invés de moeda padrão para a venda de seus produtos e os compradores terão a opção 

de pagar usando um token (SHP). Este recurso será particularmente adequado para 

fabricantes internacionais, que atualmente aguardam longos períodos de tempo para que 

os pagamentos sejam liberados através dos canais bancários regulares. Portanto, o valor 

dos tokens está vinculado ao volume de transações executadas na rede. À medida que a 

rede Synthium aumenta consistentemente as transações de token, a demanda pelo token 

aumenta, resultando em um valor aumentado. 

Aquisição de Token 

O SHP pode ser adquirido durante o Evento de Geração de Token; após o término do EGT, 

através de mercados/corretoras de criptomoedas ou via transferência (através da 

Plataforma ou de outros usuários da Plataforma). Os usuários da plataforma terão a 

capacidade de adquirir SHP enviando Ethers/Waves/Bitcoins para a conta SHP em 

blockchain Ethereum durante o EGT. A distribuição inicial do Token Synthium será na 

forma de um EGT. 15% desses tokens serão reservados para o grupo de opções a ser 

usado para recompensar funcionários atuais e futuros, bem como consultores de 

negócios. Esses tokens estão sujeitos a um período de retenção de doze meses. 

Detalhes do EGT 

Condições* 
Nome do Token SHP (Plataforma Synthium Health) 
Representantes Adesão à plataforma, Liquidação de 

transações  
Número de Tokens 1 Bilhão 
Plataforma de Token Ethereum 
Data de Início 21. novembro de 2017 ** 

Data de Término 21 de dezembro de 2017 **  
URL dos Termos e Condições https://tge.Synthiumhealth.com 

* Todas as condições podem ser alteradas antes da EGT 
** As datas estão sujeitas a alterações, visite nosso site para obter atualizações 
 

Objetivos Imediatos: 
 Estabelecer a Rede de Blockchain Privada e salvar as informações transacionais em 

blockchain ao lado dos sistemas de banco de dados. 

https://tge.synthiumhealth.com/
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 Estabelecer a Plataforma de Varejo de Suprimentos Médicos para que usuários 
individuais possam comprar certos produtos (direto-ao-domicílio). 

 Começando regionalmente no Sudeste dos EUA, servindo entre 20-50 hospitais, 
gerenciando a cadeia de suprimentos dos principais fornecedores de produtos de 
implantes ortopédicos. 

 Crie a equipe de gerenciamento de campo com a responsabilidade de contratar, 
treinar e gerenciar novas contratações nas suas novas regiões designadas, à 
medida que a empresa se expande nacionalmente. 

 Localize e persiga negócios sinérgicos para aquisições. 

 Inscreva-se com fornecedores nacionais e internacionais, juntamente com os 
prestadores (hospitais e centros de cirurgia). 

 Continue a melhorar os recursos e funcionalidades da plataforma. 

 
Para obter mais informações, visite o nosso site em www.synthiumhealth.com e envie os 

seus questionamentos em http://www.synthiumhealth.com/contact/. 

 

Nós ficaremos felizes em atendê-lo! 

http://www.synthiumhealth.com/contact/

