
29 de Agosto de 2019
Hotel Renaissance

Alameda Santos, 2233 - Cerqueira César, São Paulo - SP



Uma nova era da informação no âmbito da saúde está em curso. O aumento dos registros eletrônicos, a implanta-
ção de sistemas de gestão hospitalar, a inteligência artificial, entre outras transformações tecnológicas serão temas 
discutidos  no Fórum Health-IT.

No mesmo dia, acontece o Prêmio Health-IT, que destaca a excelência no planejamento, execução e implantação da 
governança tecnológica em instituições de saúde.

O Prêmio Health-IT reconhece e premia iniciativas que, combinadas com a gestão do negócio, melhoraram a perfor-
mance assistencial de hospitais, laboratórios, operadoras de saúde, entre outras instituições do setor.

O evento é direcionado para presidentes, CIOs e profissionais de Tecnologia com forte presença em áreas decisórias 
na Saúde. 



TEMA FÓRUM HEALTH-IT 2019

Telemedicina Responsável, Eficiente e URGENTE! 

A resistência à mudança que nos impede de alcançar avanços. Será este o dilema da Telemedicina hoje no Brasil? 
Fato é que a Telemedicina agiliza os processos, aumenta eficiência e reduz os desperdícios. Na eminência de levar 
Saúde para todo o país, quando, no Brasil, o exercício da medicina, através de Recursos de Tecnologias Interativas, 
possibilitará de fato os cuidados integrados e humanizados? Quais as barreiras que ainda temos que solucionar quanto 
à ética, responsabilidade e segurança digital?



Categorias
• Case de Sucesso
     - Aceleradora

     - Hospital Digital

     - Melhor Aplicação em Telemedicina

     - Melhor Aplicação de Robótica

• Marcas Mais Lembradas 
     - Hardware

     - Solução para Apoio na Decisão Clínica

     - Solução para Tomada de Decisões

     - Telecom

• Profissional em Destaque
     - Hospital

     - Indústria

     - Laboratório

     - Operadora de Saúde
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Quer falar com o mercado de Saúde? Fale com a gente! 
Temos uma equipe qualificada que se dedica a apoiá-lo em suas vendas e na criação de experiências 

inesquecíveis associadas à sua marca.

Tenha você uma ideia diferente ou não, tenha você expertise no setor da saúde ou não, se tem um 

produto diferenciado e quer um suporte para vender mais e/ou se posicionar melhor no setor, nos dê a 

oportunidade de te surpreender.


