Vitta marca presença no Fórum Médicos S/A 2017
Com stand e palestra, empresa é um dos destaques do encontro
Começa na sexta-feira (15/09), o Médicos S/A, maior evento sobre carreira, finanças e
empreendedorismo da medicina brasileira, no WTC – São Paulo. Mais de 1.200 médicos,
executivos e CEOs da área vão participar do acontecimento. E a Vitta, uma das melhores e
maiores empresas de tecnologia em saúde do país, está entre os expositores. Durante a
ocasião, João Alkmim, COO da companhia, vai palestrar sobre EBITDA e Lucro, a
importância de um bom software de gestão na operação de clínicas e hospitais, além de
destacar os diferenciais do ClinicWeb, produto líder no mercado de prontuário na nuvem.
O encontro ainda vai contar com debates conduzidos por speakers do Brasil e do exterior,
incluindo Bruce Irwin, CEO da American Family Care, Christoph Trappe, Especialista em
Marketing de Saúde, Tracy Francis, Diretora e Líder de Healthcare da McKinsey para
América Latina e Zeina Latif, Economista-Chefe da XP Investimentos. Entre os temas
abordados, o futuro da área na economia do país, o papel das redes sociais na prática
médica e o crescimento do conceito de fast clinic nos Estados Unidos serão discutidos.
No evento, o foco da Vitta, segundo Alkmim, é mostrar a evolução da organização desde a
aquisição da Katu, empresa de tecnologia, que aconteceu no ano passado. Durante sua
palestra, o executivo vai discutir a aplicação de softwares de gestão médica em operações
brasileiras: “Vamos demonstrar como o ClinicWeb pode auxiliar clínicas e hospitais a serem
realmente eficientes e destacar que ter um sistema qualquer não é o bastante. É preciso
contar com uma boa solução. É isso que muda o jogo”.
Utilizado por 10 mil profissionais da saúde - e impactando as vidas de mais de 10 milhões
de pacientes -, o ClinicWeb se tornou líder no mercado de prontuário eletrônico na nuvem.
“O software hoje se tornou um selo de qualidade para qualquer empreendimento médico.
Funcionamos como uma chancela que garante a funcionários e clientes que a operação
daquele estabelecimento é eficiente”, acredita Alkmim.
Simultaneamente com o Médicos S/A, no mesmo local, acontece a ExpoClínicas,  primeira
feira de serviços, tecnologia e gestão de clínicas do Brasil. A iniciativa exibe inovações em
equipamentos, softwares, e soluções para empreendimentos médicos de todos os
tamanhos.
Serviço
Local: WTC – São Paulo
Data: 15 e 16 de setembro
Horário: 08h30 às 18h00
Site: https://www.medicossa.com.br/

Sobre a Vitta
A Vitta é uma das melhores e maiores empresas de tecnologia em saúde do Brasil. Com
mais de três anos de existência, se tornou líder no mercado de prontuário eletrônico na
nuvem. Através do ClinicWeb, voltado para o segmento médico, garante uma operação
eficiente, redução de gastos e agilidade: tudo em uma só plataforma.
Aproximadamente 10 milhões de pacientes passaram pelo sistema que já transformou a
rotina de mais de 10 mil profissionais da saúde. Além disso, o ClinicWeb é certificado pelo
SBIS-CFM, o que comprova o mais rígido padrão de qualidade e segurança.
Por conta dessa confiança, a Vitta traz em seu portfólio de clientes, instituições de
excelência no segmento como: Hospital Israelita Albert Einstein, Hospital do Coração (HCor)
e a rede de Clínicas Oftalmológicas Lotten Eyes, além de extensa base de consultórios,
localizados em todas as regiões brasileiras.
A empresa mantém sedes nas cidades de São Paulo e Uberlândia.
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