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SOBRE O BLUE SUMMIT

A ideia do BLUE SUMMIT surgiu da observação da trajetória do médico e de como ele 

almeja alcançar o sucesso. Ou melhor, essencialmente do que ele considera sucesso. Como 

médica, sei que somos doutrinados a ter o domínio da teoria nos 6 anos de faculdade, e da 

prática, nos anos subsequentes de residência. E apenas isto. Desconhecemos regras 

básicas de mercado, de tributação, de administração e de direito. Nos é ensinado que se 

estudarmos e formos residentes dedicados, tudo dará certo em nossa carreira. 

Entretanto, pude constatar, em minha própria trajetória, que a formula não é bem esta. O 

mundo mudou rapidamente nos últimos 10 anos. O mercado mudou. Os meios de comuni-

cação evoluíram radicalmente. O mercado brasileiro, particularmente, sofreu mudanças 

ainda mais negativas ao permitir que outras áreas de saúde pudessem invadir a área de 

atuação do médico gerando mais concorrência e perda de valor de mercado. Somado a 

isto vivemos sob pressão, perdemos valor perante as seguradoras de saúde e somos 

frequentemente ameaçados pela temerária justiça.

A ideia deste curso surgiu da observação de todas essas questões e de um contato íntimo 

com gigantes de três esferas que tocam diretamente a medicina: a gestão, o marketing e o 

direito. E da constatação pessoal de que quando tudo parece conspirar contra você é 

possível nadar em um oceano azul de oportunidades, ao invés de lutar em uma batalha 

sanguínea na areia da praia. 

14 e 15 de novembro de 2020 (sábado e domingo)

Local: Bourbon Convention Ibirapuera Hotel 
Av. Ibirapuera, 2927 - Moema | São Paulo | SP

Público: Médicos com comprovação brasileira ou interna-
cional e administradores de suas empresas ou clínicas. 
Contato: curso@patricialeite.com
Whatsapp: 31 99687-7892

www.faceacademy.com.br/blue

S U M M I T

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

https://faceacademy.com.br/blue


Dra. Patrícia Leite
Cirurgiã plástica pela SBCP, idealizadora do IAAC Miami, escritora 
do livro “Estética Médica Facial”, proprietária da clínica Patrícia 
Leite. Referência em estética facial avançada e empreendedorismo.

Dr. Pedro Fonseca
Advogado pós-doutor, doutor, mestre em Direito Civil e Penal. 
Atua na assessoria jurídica de médicos em todo o Brasil. Escritor do 
livro “Direito do Médico”. Primeiro advogado do Brasil a conseguir 
uma decisão favorável à divulgação de antes e depois.

Raphael Richard
Publicitário, desenvolve projetos de comunicação para médicos no 
Brasil e exterior há mais de 10 anos. Responsável por todas estraté-
gias de Marketing Digital da Dra. Patrícia Leite e de lançamentos 
de múltiplos 7 dígitos no Face Academy. Fundador da MedTaget 
comunicação médica.

Frederico Zamboni
Administrador, com MBA em Liderança e Gestão estratégica. 
Empreendedor no ramo de varejo. Atua há 21 anos na área da 
saúde, sendo os últimos 16 dedicados a Gestão, e negócios orien-
tados a consultórios, clínicas e hospitais.

Silvane Castro
Graduada em Administração e mestranda Neuromarketing pela 
FCU. Atua desde o início dos anos 2000 no mercado da saúde, 
iniciou em 2008 o trabalho de consultoria em gestão, onde já 
impactou milhares de médicos e profissionais da saúde.

Dra. Mariana Fonseca
Empresária e advogada especialista em direito societário 
e planejamento tributário.

Dr. Gustavo Bijos
Sócio-Fundador do escritório Gustavo Tadeu Bijos & Domingos 
Sociedade de Advogados. Pós Graduado em Direito Material e 
Processual do Trabalho. Membro-Julgador do TED - Tribunal de 
Ética da OAB.
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Dr. Antônio Ruston
Cirurgião Plástico titular pela SBCP e pioneiro na técnica FUE no 
Brasil. Proprietário da Clinica Ruston, referência mundial em Trans-
plante Capilar. Autor do único livro sobre transplante capilar em 
língua portuguesa “Transplante Capilar – Arte e técnica”.

Dra. Roseli Andrade
Graduada pela Faculdade de Medicina do ABC (FMABC) e espe-
cialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatolo-
gia (SBD). Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatoló-
gica (SBCD), da American Academy of Dermatology (AAD) e do 
Colégio Iberolatino Americano de Dermatologia (CILAD).  

Dr. Juracy Barbosa
Médico Ortopedista, membro titular da Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia ( SBOT), Associação Brasileira da Dor 
(ABDOR) e Sociedade Brasileira de Medicina Intervencionista da 
Dor( SOBRAMID). Conselheiro  titular do CRM DF e representante 
brasileiro da Junior Doctors Network ( World Medical Association).

Dr. Frederico Porto
Psiquiatra e Nutrólogo, professor convidado da Fundação
Dom Cabral. Autor do livro "Antecipe o Inevitável- A Arte e Ciên-
cia de Liderar Mudanças". Já realizou treinamentos em empresas 
como: Natura, AmBev, TOTVS, Itaú, SERASA, Rede Globo, 
Walmart, Vale, Gerdau, Facebook, entre outros.

Dr. Homaile Mascarin
Doutorando em ciências da saúde (FAMERP) e mestre em respon-
sabilidade civil do médico (FAMERP - Psicologia e Saúde), advoga-
do, contabilista e administrador. Autor dos livros: Planejamento de 
Carreira em Saúde - guia prático para profissionais e A prática da 
medicina defensiva e o contexto do atendimento médico.
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Raphael Martins Fly
Especialista em proteção financeira e gestão de risco de profissio-
nais e empresas. É membro da Million Dollar Round Table, uma 
instituição formada pelos melhores profissionais do mercado finan-
ceiro do mundo.

www.faceacademy.com.br/blue

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

https://faceacademy.com.br/blue


S U M M I T

1º DIA | 14 de Nov 

8h15 – 8h30 | BLUE TALKS 1 

Dra Ana Carolina Guerra

A partir de que momento dei a minha reviravolta? Como 

encontrei meu oceano azul? 

8h30 – 9:30h

Dra Patrícia Leite

Aula expositiva: Do vermelho ao azul – duas realidades 

que se opõe. O vermelho: as      dificuldades e o ônus de 

ser médica. 

9h30 – 10h

Dr. Pedro Fonseca

Noções de comportamento médico adequado perante 

o paciente. A consulta, o exame físico, o diagnóstico e a 

proposta terapêutica. O prontuário médico, o termo de 

consentimento, o contrato de prestação de serviços.  

Como deve ser o comportamento ideal do médico 

perante tais prerrogativas?

10h – 10h15 | BLUE TALKS 2

Dra. Giovana Moraes

A partir de que momento dei a minha reviravolta? Como 

sai da realidade medico assistente e construí a minha 

clínica? 

10h15 – 10h55

Frederico Zamboni

Gestão na área médica – regras de administração que 

todo médico deve implementar em seu consultório/ 

clínica. Conceitos comuns: o cliente no centro do palco, 

como gerar experiência ao seu cliente e engajar a 

equipe? Gestão de pessoas e processos dentro de um 

consultório ou clínica médica. 

INTERVALO 10h55 – 11h25

11h25 – 12h45

Dr. Frederico Porto 

Neuroliderança – cérebro, mente e gestão – a importân-

cia de uma liderança autêntica, a partir da compreensão 

da tríade: líder, liderado e contexto, que engloba três 

dimensões do conhecimento, o conhecimento de si 

(líder), o conhecimento do outro (liderado) e o conheci-

mento do negócio (contexto). Tudo isso fundamentado 

na neurociência. 

ALMOÇO 12:45 – 14h

14h – 14h15 | BLUE TALKS 3

Dra. Lívia Lyra 

Que oceanos azuis enxerguei dentro da cirurgia vascu-

lar? Como construí uma carreira de sucesso, uma clínica 

de luxo e inovei no setor, sendo hoje, referência em 

todo o Brasil. 

14h15 – 14h55

Dra. Roseli Andrade

Os produtos de alto custo, as doutrinas dos grandes 

laboratórios (compliance), a saúde financeira da minha 

clinica de estética. Uma vez que minha matéria prima é 

de alto custo, como escolho meu acido hialurônico, 

minha toxina botulínica e meus outros produtos consi-

derando preço, qualidade e meu relacionamento com 

os laboratórios? Quais são meus critérios de escolha? 

Que produtos escolho hoje? 

14h55 – 15h55

Raphael Richard

Você não precisa de marketing medico, 

você precisa de atenção! 
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15h55 – 16h10 | BLUE TALKS 4

Dra. Mirelle fadel

Como consegui driblar as dificuldades e me destacar no 

início de minha carreira, fazendo parte de uma realidade 

tão mais competitiva como na atualidade? Como a 

educação a distância me auxiliou nesse início? 

16h10 – 16h40

Dr. Pedro Fonseca

Situações chatas e corriqueiras enfrentadas pelo médico 

esteta. Encenação entre médico, gerente de clínica e 

paciente.  

INTERVALO 16h40 – 17h 

17h – 17h40

Frederico Zamboni

Uma vez dentro de sua clínica, como manter o paciente 

com você? Regras de fidelização, precificação, endo-

marketing e pós-venda.

17h40 – 17h55 | BLUE TALKS 5

Dra. Patricia leite

O meu 11º oceano azul na medicina – uma plataforma 

de aprendizagem online, por assinatura, que alcança 

atualmente 33 países. Como iniciei a disrupção no 

ensino médico esteta a distância?  

17h55 – 18h30

Raphael Vivas

Conceitos básicos sobre investimentos. Como garantir 

uma aposentadoria condizente com o seu valor de 

mercado na atualidade. Como investir o seu sofrido 

dinheiro? A saúde financeira do médico. Como se prote-

ger? Como acumular dinheiro? Como lidar com o 

dinheiro acumulado? 

18h30 – 19h10 

Dr. Homaile Mascarin

A contabilidade e a atuação medica: pessoa jurídica ou 

pessoa  física? Há como pagar menos impostos na medi-

cina? Como a reforma tributária impactara o médico?  

2º DIA | 15 de Nov 

8h30 – 9h10

Silvane Castro

Cenário atual da medicina no Brasil. Quantos médicos 

se formam por ano? Como estão divididos por especiali-

zação? Qual a porcentagem de médicos está nas mãos 

dos convênios? Que porcentagem trabalha exclusiva-

mente no SUS? Qual a porcentagem tem clínicas parti-

culares? Qual a porcentagem vive exclusivamente do 

particular? A remuneração pelo convenio e pelo SUS. 

Uma reflexão entre os anos de estudo, o custo para essa 

formação, a responsabilidade com a vida, a responsabili-

dade jurídica, a carreira do médico e as perspectivas de 

enriquecimento hoje. A medicina ainda vale a pena?  

9h10 – 9h50

Dr. Pedro Fonseca

O não médico no exercício da estética no Brasil atual-

mente. Quem pode realizar procedimentos minima-

mente invasivos além do médico? Como se posicionam 

seus conselhos? Resoluções, proibições e deliberações 

atuais. Regras de publicidade para as áreas de atuação 

não medicas. Quem pode postar antes e depois? Quem 

não pode postar antes e depois?
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9h50 – 10h50

Silvane Castro, Frederico Zamboni, Raphael Richard, 

Patrícia Leite e Pedro Fonseca

Painel - Cenário atual da “Medicina Estética” no Brasil

A área da estética dentro da medicina: dermatologia, 

cirurgia plástica e outras especialidades que fazem 

estética. Quantos estão exclusivamente no particular? 

Como tem sido a perda de mercado perante os não 

médicos? Qual o impacto da impossibilidade de uma 

mídia competitiva para esses profissionais? A dor do 

médico esteta perante o atual cenário. 

10h50 – 11h05 | BLUE TALKS 6 

Dra. Fabiola Leite Nogueira

Qual foi o meu oceano azul dentro da anestesiologia? 

Como diferenciar ainda mais o profissional médico do 

não médico? O revolucionário método SAVE – suporte 

avançado de vida em estética. 

INTERVALO 11h05 – 11h30

11h30 – 12h 

Dr. Juracy Barbosa

O posicionamento do CRM/CFM sobre o cenário atual 

da área da estética no brasil considerando a invasão do 

mercado e a baixa flexibilização das regras de marke-

ting. os primórdios dos conceitos vigentes. Por que o 

caráter restritivo do código de ética médica? Algo tem 

sido feito? Algo tem mudado? Há perspectiva de 

mudança dessa realidade? 

12h – 12h20 

Interação do conselheiro CRM 

 

12h20 – 12h50 

Dr. Tony Ruston

Meu posicionamento sobre a temática marketing 

médico, CFM, sucesso – como tenho conduzido minha 

trajetória?

12h50 – 13h05 | BLUE TALKS 7

Dra. Flávia Ribeiro

Como enxerguei meu oceano azul na medicina? Como 

entendi a necessidade de uma atenção humanizada na 

reprodução assistida? 

ALMOÇO 13h05 – 14h35

14h35 – 15h15h

Silvane Castro

O consultório médico e o novo normal. Perspectivas 

para 2021. Muita coisa mudou? Como ficam novos 

modelos de comportamento e gestão perante o pacien-

te na nova realidade mercadológica brasileira?

15h15 – 15h45

Dr. Ricardo Fontes

Biossegurança: o funcionamento das clínicas e consultó-

rios e as normas de biossegurança pós pandemia.

15:45- 16h | BLUE TALKS 8

Dra. Luciana Parra 

Como enxerguei meu oceano azul dentro da medicina 

em um nicho não técnico do mercado? 

16h – 16h20 INTERVALO

16h20 – 17h10

Silvane Castro

O cliente x paciente do mundo moderno. Como coexis-

tir assistencialismo e empreendedorismo?
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17h10 – 18h

Dra. Patrícia Leite 

Como transformei minha realidade do vermelho para o 

azul? Meu processo de virada de mesa. O azul – como 

nadar neste oceano? 

18h – 18h15 | BLUE TALKS 9  

Dra. Tatty Berno

Como saí de um simples consultório médico para uma 

grande clínica multidisciplinar. Meu maior oceano azul 

de toda essa empreitada.

18h15 – 18h45

Dr. Gustavo Bjus

Direito trabalhista na medicina – como contratar correta-

mente e se afastar do risco trabalhista? 

18h45 – 19h15

Dra. Mariana Fonseca

Tudo o que o médico precisa fazer para se resguardar 

de problemas: mas a grande maioria desconhece e 

paga caro no futuro: o seguro de vida, o seguro de 

responsabilidade civil, a proteção patrimonial e a prote-

ção intelectual. Por onde começar? A quem recorrer? 

Por que os adquirir?

19h15 – 19h30

Especial 

A vida pós pandemia, o futuro, as ambições, o sucesso, 

a ordem interna, os sentimentos... O que ficou após a 

pandemia?
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