VITTA TRAZ UM NOVO JEITO DE PENSAR SAÚDE NO BRASIL
Líder no mercado de prontuário eletrônico na nuvem, empresa traz um dos
melhores e mais completos sistemas de gestão para clínicas e consultórios
médicos do país.
Impactar e melhorar a vida das pessoas, este foi o sonho que impulsionou os
empreendedores Lucas Lacerda e João Gabriel Alkmim a idealizar a Vitta, uma
empresa desenvolvedora de tecnologias na área da saúde, líder no mercado de
prontuário eletrônico na nuvem, com mais de 10 milhões de pacientes, ou seja, mais de
4,5% da população brasileira.
Com três anos e meio de existência, a Vitta posicionou-se no mercado como uma das
melhores e maiores empresas de tecnologia em saúde. Em seu portifólio de clientes
encontramos instituições de excelência no segmento como: Hospital Israelita Albert
Einsten, Hospital do Coração (HCor) e a rede de Clínicas Oftalmológicas Lotten Eyes,
além de extensa base de consultórios, localizados em mais de 22 estados brasileiros.
“Desde o início, nossa missão é clara – entregar eficiência ao setor da saúde para
melhorar a vida dos pacientes. Com nosso sistema, oferecemos uma ferramenta
completa e facilitadora para que médicos e clínicas possam diminuir o tempo destinado
à gestão de seu negócio, focando no mais importante, o cuidado com o seu paciente.”
Diz João Alkmim, COO Vitta.
O principal produto da Vitta é o ClinicWeb, um sistema completo de gestão na nuvem
e o único do mercado que traz o prontuário eletrônico com assinatura médica digital e
certificação SBIS ( Sociedade Brasileira de Informática em Saúde).
Este certificado garante ao médico respaldo jurídico e a segurança de armazenar o
prontuário de forma eletrônica e por tempo indeterminado. Isso porque, conforme
norma definida pelo CFM (Conselho Regional de Medicina), os médicos têm a
obrigatoriedade de manter seus prontuários guardados em um arquivo físico por até
20 anos.
Além das funcionalidades administrativas como agendamento online, controle
financeiro e de estoque, o software traz também como diferencial o aplicativo
Healthmobile, uma importante ferramenta de contato entre médico e paciente, que
permite o compartilhamento de informações de forma segura e

eficiente. Este projeto foi desenvolvido pela Vitta com o intuito de aproximar e
humanizar este relacionamento.

Missão
Com seriedade e dedicação, a Vitta caminha em ritmo acelerado de crescimento. Eleita
uma das empresas promessas do Brasil pela Endeavor, segue na busca constante do
aprimoramento de seus produtos e serviços, frente às melhores tecnologias e com uma
equipe comprometida em melhorar a saúde do Brasil.
“Nosso compromisso é impactar o maior número de pessoas possíveis através dos
nossos serviços. Grandes e importantes passos foram dados rumo a esta missão, mas
como toda grande caminhada, buscamos o aperfeiçoamento diário. Somos uma
empresa preocupada em formar uma equipe qualificada e engajada, que possua um
olhar amplo e inovador para os principais desafios do mercado. Acreditamos no
crescimento estruturado baseado em solidez, credibilidade e respeito”, destaca Lucas
Lacerda, CEO Vitta.
A empresa mantém sedes nas cidades de São Paulo e Uberlândia.
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