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INTRODUÇÃO

Parceiros

DIAMANTE PRATAOURO

“Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que 
melhor se adapta às mudanças" (Charles Darwin)
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Prezados,

A Eretz.bio, incubadora de startups do Hospital Israelita Albert Einstein, 
vem apoiando startups do setor de saúde desde 2017. Desde o início da 
presente pandemia temos acompanhado a aceleração, evolução ou adap-
tação de diversas soluções e de modelos de negócio ao presente contexto 
do Covid-19.

Nesta publicação são apresentadas soluções que:
(I) Já estão sendo comercializadas;
(II) Estão em fase avançada ou final de desenvolvimento.

 As inovações aqui apresentadas incluem:
(I) Soluções para diagnósticos da doença;
(II) Serviços de atendimento de saúde aos pacientes;
(III)Soluções de Educação à distância para profissionais de saúde;
(IV) Equipamentos e insumos para provedores de serviços de saúde.

Mais do que apresentar soluções inovadoras em si, aqui  destaca-se a 
capacidade de adaptação desses empreendedores a um cenário desafia-
dor. Essa capacidade reforça a missão da Eretz.bio, que tem sido fomentar 
o ecossistema de empreendedores que acreditam na inovação para trans-
formar a saúde.

E é com esse espírito que convidamos todos a conhecerem melhor as solu-
ções de cada startup.

Por fim, agradecemos aqui também os parceiros da Eretz.bio que têm se 
mostrado essenciais na execução de nossa missão.

01



MAPA DE STARTUPS
Ações de inovação Eretz.bio | Einstein para combater ou mitigar impactos do 
COVID19
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TELEATENDIMENTO

SUPORTE DIGITAL AO PACIENTE

MONITORAMENTO DE PACIENTES

K idop i
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SOLUÇÕES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS



www.afinandoocerebro.com.br ingrid@probrain.com.br

A Afinando o Cérebro é uma empresa que oferece soluções nanotec-
nológicas para saúde e educação. Com ferramentas que ajudam 
profissionais da saúde, professores e usuários de todas as faixas 
etárias a estimularem o processamento auditivo no cérebro, promove 
o reforço de conexões neurais envolvidas com a atenção, a memória e 
a compreensão do que se ouve - bases da comunicação e da cognição. 
A missão da empresa é ajudar as pessoas a compreender o mundo, 
melhorando sua qualidade de atenção e comunicação.

Para o público em geral houve um aumento no número de jogos 
disponíveis no modelo Plano light (Freemium) e divulgação dos bene-
fícios de manter o cérebro ativo e estimulado durante o período de 
isolamento social.
Para os fonoaudiólogos e profissionais houve uma campanha educa-
tiva para aproveitamento das ferramentas e recursos da Afinando no 
tratamento de seus pacientes

Ação Covid-19
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Com a pandemia, diversas atividades tiveram de ser interrompidas 
incluindo a continuidade de diversos tratamentos. Porém, com a 
liberação da teleconsulta e o telemonitoramento para os fonoaudiólo-
gos no Brasil até o final abril de 2020, pacientes que estão em terapia 
podem continuar a ser atendidos e não param o processo de estimu-
lação das habilidades auditivas, utilizando as ferramentas e soluções 
da Afinando o Cérebro para estimular essas habilidades de forma 
online. Isso evita que se exponham aos riscos de frequentar o consul-
tório de seus terapeutas

Relevância:

Afinando o Cérebro

Teleatendimento
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Em Comercialização



Dr.Kids

Ferramenta para atendimento presencial e plataforma de atendimen-
to por telemedicina dedicado ao público infantil.

Ação Covid-19

Com as medidas de isolamento freando a procura  de atendimento 
médico presencial, a Dr Kids fornece uma ferramenta voltada ao 
público infantil para continuarem os atendimentos, tanto de casos de 
Covid-19 suspeitos, quanto a outros eventuais atendimentos regula-
res.

Relevância:

www.drkids.med.br contato@drkids.med.br

Teleatendimento
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A Dr. Kids é uma ferramenta digital que conecta profissionais de 
diversas especialidades para levar atendimento prático e humanizado 
ao conforto do seu lar. Oferece serviços de saúde infantil de forma 
fácil e rápida.



A N2B oferece solução para promover o acompanhamento nutricional 
de forma mais inteligente. Fornecem uma jornada completa para o 
usuário, começando com cardápios de acordo com objetivos, disponi-
bilizando um chat com nutricionistas à disposição para tirarem dúvi-
das e recomendar melhores práticas, uma timeline alimentar onde o 
usuário posta suas refeições e recebe uma avaliação da qualidade 
nutricional do prato e um scanner de produtos industrializados com a 
avaliação de nutricionistas.

N2B

Oferecimento de 100 teleconsultas gratuitas por dia para ajudar as 
pessoas a entender como aumentar sua imunidade com mudanças 
simples e acessíveis nos hábitos alimentares.

Ação Covid-19

Relevância:

www.n2bbrasil.com cesar@n2bbrasil.com

Teleatendimento

05

Em Comercialização

Dessa forma, durante a quarentena o cuida-
do com a alimentação saudável é comumen-
te deixado em segundo plano, o que pode 
afetar a imunidade das pessoas ao longo 
desse período. A N2B traz solução para 
manter o cuidado com alimentação saudá-
vel.



A OrienteMe é uma plataforma inovadora que avalia cada colabora-
dor, encontra o melhor profissional para atender cada perfil e oferece 
atendimento ilimitado por meio de sua plataforma corporativa. O 
atendimento de psicólogos pelo aplicativo ou site, é ilimitado, simples, 
moderno e livre de estigmas, por meio de mensagens e sessões de 
videochamada. 

A OrienteMe está oferecendo atendimento psicológico online gratuito 
a novos usuários, prestando atendimento em escala a grandes segu-
radoras e empresas; e oferecendo a  plataforma de telemedicina para 
utilização em grandes grupos de saúde.

Ação Covid-19

Relevância:

OrienteMe

www.orienteme.com.br bruno@orienteme.com.br

Teleatendimento

Transtornos psicológicos aumentaram substancialmente devido aos 
efeitos da quarentena imposta em resposta ao COVID. Isso requer 
soluções testadas e escaláveis para oferecer atendimento aos colabo-
radores, que não podem mais 
recorrer ao atendimento 
presencial.
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Psicologiaviva

www.psicologiaviva.com.br edinei.santos@psicologiaviva.com.br

Plataforma criptografada onde é possível se consultar online com 
Psicólogos. A solução possui certificado do Conselho Federal de Psico-
logia e certificado internacional de segurança. A empresa tem como 
missão: Facilitar o acesso a orientação psicológica para melhorar a 
vida das pessoas e reduzir perdas com CID-F, Sinistro Saúde e SAT nas 
empresas.

Disponibilização de consultas psicológicas online como cortesia para 
pessoas do estado de São Paulo e brasileiros que se encontram na 
Itália, criação de um site com dicas para a toda a família de como 
manter o equilíbrio durante a quarentena e disponibilização de uma 
consulta cortesia para quem acessar o site acima e quiser contar com 
o apoio de um psicólogo.

Ação Covid-19

Frente à situação da pandemia, 
surge a importância de um acompa-
nhamento constante de psicólogos 
para lidar com as adversidades e 
manter o bem estar mental. Como os 
atendimentos de saúde presenciais 
tiveram que ser substituídos pelas 
consultas online, a busca por consul-
ta online cresceu 4x nesse período e 
a Psicologia Viva oferece uma plata-
forma para atender a essa demanda.

Relevância:

Teleatendimento
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Appia

Plataforma que funciona com uma clínica virtual focada no tratamen-
to médico longitudinal de pacientes crônicos, combinando o trabalho 
do médico com ferramentas como telemedicina, prescrição eletrônica 
e coordenação de cuidado

Ação Covid-19
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Durante o período de isolamento, aproxima-
damente 90% dos pacientes crônicos têm 
pausado o acompanhamento médico dos 
seus tratamentos. Além disso, 30% deles tem 
descontinuado seu tratamento completa-
mente. Desse modo, o objetivo é ajudar a 
esses pacientes a continuarem seus trata-
mentos e mitigar o efeito da segunda onda de 
demanda do sistema hospitalar devido a 
complicações agudas das suas doenças cujos 
acompanhamento foram postergados.  

Relevância:

www.appiacare.com martin@appiacare.com

Suporte digital ao Paciente
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A missão da Appia é que os portadores de Diabetes Tipo 2 possam 
viver melhor. Seu serviço de orientação virtual utiliza tecnologia para 
acompanhar pessoas com Diabetes de um jeito melhor, mais fácil e 
mais barato. Utilizando um aplicativo e IOT, a Appia coleta as medi-
ções de glicose dos pacientes de forma automática e passiva. O siste-
ma de Inteligência Artificial gera alarmes quando detecta alguma 
irregularidade, orientando o paciente quando ele mais precisa.

Appia
A missão da Appia é que os portadores de Diabetes Tipo 2 possam A missão da Appia é que os portadores de Diabetes Tipo 2 possam 
viver melhor. Seu serviço de orientação virtual utiliza tecnologia para 

Em Comercialização



Canguru

A Canguru disponibilizou enfermeiras e médicos para responder 
gratuitamente às perguntas sobre COVID-19 na comunidade do 
aplicativo. 

Ação Covid-19

Relevância:

www.canguru.life contato@canguru.life

Gestantes são consideradas um grupo especialmente vulnerável a infec-
ções em razão de algumas alterações fisiológicas que ocorrem durante a 
gestação. Além disso, a recomendação de isolamento social associada ao 
receio de procurar serviços médicos para evitar infecção pelo vírus pode 
prejudicar o acompanhamento pré-natal, aumentando a chance de com-
plicações decorrentes de uma falta de cuidados 
adequado. Dessa forma, o acompanhamento 
digital oferecido pela Canguru, por meio de sua 
equipe multidisciplinar de profissionais da 
saúde, pode apoiar na realização dos procedi-
mentos mínimos recomendados durante a 
gestação, tais como exames e vacinações, bem 
como identificar situações de risco para a 
gestante e seu bebê. 
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Solução é um aplicativo utilizado pelas gestantes, a ferramenta web 
para profissionais de saúde prestarem assistência pré-natal digital e a 
interface onde gestores podem acompanhar em tempo real os dados 
da população assistida. Já acumularam mais de 400.000 downloads. 

Suporte digital ao paciente



Plataforma que conecta os envolvidos no cuidado ao idoso. Disponível 
nas versões: aplicativo para cuidadores familiares; e software para 
profissionais de instituições de longa permanência, home care e 
empresas de cuidadores. Permite planejar, executar e monitorar itens
críticos da rotina e saúde do idoso. Aumenta a confiabilidade e reduz
os riscos na execução do plano de cuidados. Dinamiza a troca de infor-
mações e agiliza a tomada de decisão em situações emergenciais.

Plataforma de cuidados de idosos e gestão de ILPIs que garante pro-
cedimentos rigorosos para prevenção da transmissão do Covid-19 
nessas instituições que abrigam o grupo de maior risco.

Gero360

Ação Covid-19

As ILPIs são as instituições de maior risco na transmissão da Covid-19 
durante a pandemia por abrigarem os pacientes mais vulneráveis, que 
são os idosos.  Dessa forma, não apenas os cuidados e atenção devem 
ser reforçados, mas também algumas ações na rotina dessas institui-
ções com a ajuda da gestão da Gero360 podem auxiliar na tomada de 
decisão em ocasionais situações graves.

Relevância:

www.gero360.com leonidas.porto@gero360.com
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Suporte digital ao paciente



Plataforma de intermediação de crédito para saúde e bem-estar. Tem 
como objetivo tornar os procedimentos médicos acessíveis a todos, 
permitindo o parcelamento do pagamento com valores que cabem no 
bolso.

A Pulsar está redirecionando a originação e cessão do crédito para 
atender ao tratamento de pacientes com Covid-19. Para tanto, estão 
desenvolvendo parcerias com hospitais, foco ou não do tratamento 
do Covid-19, para que estes se tornem um canal de oferta de crédito 
para pacientes que buscam tratamentos em redes privadas mas que 
não dispõem de planos de saúde. 

Immunogenic

Ação Covid-19

Internações na rede privada de hospitais podem ser muito custosas 
para quem não dispõe de plano de saúde. Dessa forma, a plataforma 
viabiliza o atendimento  nessas redes com financiamentos para os 
pacientes.

Relevância:

Pulsar

www.pulsarcredito.com.br contato@pulsarcredito.com.br 
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Suporte digital ao paciente



-

Savelivez

Ação Covid-19

Em meio à pandemia a população se 
sente sobrecarregada de informações 
confiáveis e por vezes não sabem onde 
buscar informações sobre prevenção, 
sintomas e protocolos da COVID-19. A 
SaveLivez resolve essa questão com 
seu chatbot, que concentra em um 
lugar  um canal para sanar dúvidas 
específicas da população em um siste-
ma confiável e com informações cura-
das. 

Relevância:

www.savelivez.com contato@savelivez.com
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A SaveLivez tem o propósito de ajudar a salvar vidas com o uso de 
Data Science. Para isso, desenvolveu uma plataforma que auxilia os 
bancos de sangue a diminuir custos e melhorar a performance com 
uso de dados de forma inteligente e automatizada, evitando a falta de 
tipos sanguíneos específicos e o desperdício de sangue por vencimen-
to. 

A SaveLivez está oferecendo gratuitamente os serviços de saúde da 
Livia.bot, uma assistente virtual de saúde que ajuda a evitar aglome-
rações em filas e sobrecargas de atendimento por telefone e whatsa-
pp. A Livia.bot é um robô que usa inteligência artificial para acolher, 
triar, orientar, agendar e monitorar uma pessoa para qualquer ques-
tão de saúde. Atualmente estamos adaptando sua inteligência 
conforme a demanda das organizações. 

Suporte digital ao paciente



A WeCancer nasce com a missão de desenvolver tecnologias focadas
em suporte digital e gestão de riscos para pacientes com câncer, 
transformando a forma atual de monitorar o quadro clínico e a evolu-
ção do paciente.

Aplicativo gratuito dedicado aos pacientes e cuidadores de pacientes 
com câncer, um dos maiores grupos de risco do Covid-19. 

Wecancer

Ação Covid-19

Pacientes com câncer estão dentro de um dos maiores grupos de risco 
do Covid-19 e por isso necessitam de cuidados e atenções epeciais. A 
plataforma da WeCancer é pensada exatamente para dialogar com 
esse público e fornecer orientações específicas de cuidado de preven-
ção.

Relevância:

www.wecancer.com.br contato@wecancer.com.br
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Suporte digital ao paciente



Permite a avaliação do sono por meio de um dispositivo prático na 
ponta do dedo que avalia  o ronco e apneia do sono de forma acessível 
e validada  clinicamente. O dispositivo, além de ser confortável, pode 
ser utilizado em casa com seu próprio celular e um sensor compacto e 
sem fios.

Biologix

Monitoramento remoto de pacientes de risco, com suspeita de Covid-
-19 ou com modos mais brandos da doença a partir de um oxímetro 
sem fio conectado a internet e aplicativos para celulares. Com ele é 
possível acompanhar a evolução dos sintomas tanto para pacientes 
em casa, como para pacientes internados em leitos não monitorados. 
Sua plataforma com parâmetros fisiológicos apresenta em tempo real: 
saturação de oxigênio (SpO2), frequência cardíaca (FC) e outros sinto-
mas imputados pelo paciente, como febre, tosse e mal estar.

Ação Covid-19

A pandemia de Covid-19 exige respostas rápi-
das, eficazes e de baixo custo. Neste contexto 
a solução da Biologix agrega na tomada de 
decisão baseada em dados precisos em tempo 
real, na otimização do fluxo de pacientes para 
os hospitais e para as UTIs, redução do risco de 
contaminação dos profissionais de saúde nos 
hospitais, monitoramento de um grupo 
grande de pacientes por poucos profissionais 
de saúde e segurança e conforto para os 
pacientes que estão em casa.

Relevância:

www.biologix.com.br contato@biologix.com.br

Monitoramento de Pacientes
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Em Comercialização



Kidopi desenvolve softwares para gestão de saúde populacional, tele-
medicina e cálculo de desfechos clínicos para hospitais e planos de 
saúde. Um de seus produtos, O CleverCare permite a Gestão de Saúde 
Populacional em planos de cuidado personalizáveis e escaláveis atra-
vés do uso de Inteligência Artificial.

Kidopi

Protocolo de implementação que utiliza mensagens curtas de texto 
(SMS) para requisitar diariamente as informações de sintomas dos 
pacientes monitorados. A partir das respostas, inteligência artificial é 
capaz de detectar a gravidade dos sintomas relatados e gerar reco-
mendações para o indivíduo e alertas para os profissionais de saúde 
que acompanham o caso. Nesse projeto, o usuário também não paga 
as mensagens enviadas para o diagnóstico, esse custo é arcado pelo 
projeto, ampliando ainda mais o acesso a ferramenta de diagnósticos.

Ação Covid-19

Com a Teletriagem Populacional é possível mitigar o risco de contá-
gio de uma população alvo e estruturar programas de promoção de 
saúde dirigida ao perfil individual e realizar uma vigilância epidemioló-
gica ativa. 
Com o Telemonitoramento dos casos ativos é possível acompanhar 
os sintomas de piora do paciente, podendo intervir nos quadros que 
se agravarem e reduzindo assim o risco de mortalidade. 
Com o Teletriagem de Risco de Profissionais ligados à Saúde é possí-
vel a gestão de funcionários do hospital com mensagens direcionadas 
a cada perfil, mitigando riscos, promovendo uso do EPI e controlando 
os riscos inerentes do momento.

Relevância:

www.kidopi.com.br contato@kidopi.com.br
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Monitoramento de Pacientes



O objetivo é empoderar médicos e centros clínicos através do uso de
Inteligência Artificial aplicada à saúde. Com ênfase em radiologia, 
aplicam a IA para analisar estudos médicos, extrair suas característi-
cas, detectar padrões e então classificar a presença ou ausência de 
anomalias que contribuem com a priorização do workflow clínico e 
otimização do tempo de permanência dos pacientes.

Um portal web disponível para as instituições de saúde, onde médicos 
e profissionais da saúde poderão enviar estudos anonimizados de 
tomografias torácicas, esses exames serão avaliados em segundos e a 
probabilidade de COVID-19 será apresentada. O processo de análise 
da imagem médica se dá por técnicas de Inteligência Artificial criadas 
pela Datalife e treinadas com base em estudos médicos anonimizados 
cedidos e ou curados por instituições parceiras.

Ação Covid-19

Em muitos casos a infecção por covid-19 
implica em anomalias no pulmão, as quais 
podem ser detectadas em tomografias 
torácicas, as mais comuns são denomina-
das de vidro-fosco. Os hospitais podem 
utilizar este exame em pacientes suspeitos 
de covid-19 e realizar uma rápida triagem 
de acordo com o potencial da doença. 
Usando as imagens também é possível 
determinar a severidade da complicação.

Relevância:

Datalife

www.datalife.ai celso.azevedo@datalife.ai

Suporte à Decisão
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A Entelai surge com o objetivo de oferecer a todos os médicos, hospi-
tais e centros de diagnóstico a possibilidade de aprimorar sua prática
através do uso de inteligência artificial para análises automatizadas, 
que auxilia os radiologistas e outros especialistas a reduzirem o tempo 
de leitura e aumentarem a exatidão das análises de imagens.

Ferramenta de IA para auxiliar na detecção de provável Covid-19 
versus outros pneumonias e pacientes saudáveis usando imagens de 
raio-x do toráxico.

Entelai

Ação Covid-19

Relevância:
A radiografia do tórax é o primeiro método de estudo recomendado 
em caso de suspeita de infecção por Covid-19 e a sua interpretação é 
decisiva no tratamento destes doentes. É um método rápido e acessí-
vel para o clínico, e disponível em centros com diferentes graus de 
complexidade. Até agora, 77% dos doentes com infecção grave por 
Covid-19, e 54% dos doentes com 
infecção mais ligeira, apresentam 
alguma alteração visível na radio-
grafia do tórax. Este é um fato 
muito importante, porque mesmo 
que um sistema que analisa as 
radiografias torácicas detecte 
100% dos casos com Covid-19, só o 
faria em 77% dos doentes graves.

Suporte à Decisão

www.entelai.com contact@entelai.com
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A GnTech é um laboratório focado em genética humana que oferece 
maior eficiência e assertividade para os tratamentos médicos. Foi 
fundada em 2012, na cidade de Florianópolis/SC. Tem como propósito 
aumentar as chances de êxito na prescrição dos medicamentos, redu-
zir os efeitos colaterais e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Gntech

A GnTech desenvolveu um Teste Farmacogenético que contempla 
vários medicamentos utilizados no tratamento do COVID-19, entre 
eles as Hidroxicloroquina e a Azitromicina, além de antirretrovirais e 
medicamentos utilizados em pacientes portadores de cardiopatias, 
diabetes, depressão e pacientes imunodeprimidos em geral.

Ação Covid-19

09

O Teste Farmacogenético TotalGene GnTech  proporcionará um Trata-
mento Personalizado para os pacientes que necessitarem tomar a 
Hidroxicloroquina e a Azitromicina, especialmente para os pacientes 
do grupo de risco, em geral polimedicados, diminuindo assim a chance 
de ocorrência de  efeitos colaterais e aumentando a segurança, eficá-
cia e rapidez da elaboração e prescrição medicamentosa, além de 
diminuir custos com tratamentos ineficazes. 

Relevância:

www.gntech.med.br contato@gntech.med.br
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Suporte à Decisão



Laboratório especializado no diagnóstico das Imunodeficiências 
congênitas, hoje chamadas de Erros Inatos da Imunidade, com foco 
em recém-nascidos e crianças. A solução visa proporcionar o diagnós-
tico precoce de doenças consideradas emergências pediátricas, ofere-
cendo exames especializados e atendimento mais próximo e humani-
zado aos pacientes e seus familiares. Além de assessoria médica, 
facilitando o diagnóstico e o tratamento, e em alguns casos a cura.

A startup está desenvolvendo uma solução adaptada utilizando 
amostras (gotas de sangue e saliva) através da tecnologia DBS (Dried 
Blood Spot). Elas serão aplicadas em amostragens da população  em 
geral,  em "cartões de papel" para exames de diagnóstico e monitora-
mento real da COVID-19 (RT-PCR e IgM/IgG, simultaneamente). Além 
disso, com o mesmo cartão, será realizado um teste imunológico em 
pessoas com suspeita clínica da COVID-19 para prognóstico e melhor 
conduta médica frente a um gráfico desta evolução imunológica.

Immunogenic

Ação Covid-19

Relevância:

LABORATÓRIO

www.immunogenic.com.br adm@immunogenic.com.br
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A solução da Immunogenic provê resultados em até 48 horas no 
estado de São Paulo, outros estados brasileiros em até 5 dias. Em 
locais críticos, como por exemplo Manaus e Fortaleza, amostras secas 
em cartão poderão ser enviadas para o seu laboratório de forma 
segura e rápida em temperatura ambiente. Além disso, com a mesma 
amostra em cartão, será possível avaliar a evolução da imunidade 
pelos linfócitos T e B nos casos de suspeita clínica, indicando melhor 
ou pior prognóstico.

Métodos Diagnóstico
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Startup especializada em análise de microbioma por sequenciamento 
genético. Oferece soluções para acompanhamento da saúde gastroin-
testinal e ferramenta de apoio na investigação de doenças infecciosas. 
A Startup possui ainda uma plataforma de análise para controle de 
infecção e contágio em ambientes hospitalar e industrial.

Neoprospecta

Oferecimento de teste de Covid-19 (baseado em RT-PCR e NGG, 
considerados os mais efetivos) para análises em massa, aumentando 
a abrangência dos testes moleculares.

www.neoprospecta.com institucional@neoprospecta.com

Ação Covid-19

Estima-se que cerca de 80% dos indivíduos infectados sejam assinto-
máticos, característica  do COVID-19 que aumenta a capacidade do 
vírus ser transmitido e que torna os testes em massa um dos melho-
res instrumentos para conter a disseminação do vírus. 

Relevância:

O teste em grupos de indivíduos 
possibilita cobrir, em curto espaço 
de tempo, um número maior de 
indivíduos a um custo considera-
velmente menor. O objetivo primá-
rio do projeto é auxiliar a proteção 
dos profissionais de atividades 
mais vulneráveis de se contamina-
rem e, consequentemente, se 
tornarem dispersores do vírus. 
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Métodos Diagnóstico



O Varstation é uma plataforma completa para processamento e análi-
se de dados genéticos humanos focados em Sequenciamento de 
Nova Geração ou NGS (do inglês, Next-Generation Sequencing), 
perfeita para laboratórios clínicos, pesquisadores e acadêmicos da 
área. A plataforma otimiza performance na realização de exames 
genéticos, trazendo maior acurácia, agilidade e segurança para o 
processo. 

Varstation

Ação Covid-19

Com o domínio da tecnologia de sequenciamento (NGS) associado a 
ferramentas de bioinformática, é possível disponibilizar muito mais 
testes para a população, mantendo a mesma sensibilidade do RT-PCR 
e permitindo um número muito maior de pacientes analisados.

Relevância:

www.varstation.com contact@varstation.com
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O Varstation está desenvolvendo ferramentas de bioinformática para 
apoio ao diagnóstico molecular do Sars-cov-2. Esses algoritmos são 
importantes para ampliar a capacidade de diagnóstico do Covid-19, 
pois atualmente tem-se utilizado apenas a sorologia (IgG e IgM) e 
RT-PCR para diagnóstico do Coronavírus. Com essas técnica de bioin-
formática é possível levar diagnóstico preciso utilizando sequencia-
mento massivo paralelo.

Métodos Diagnóstico

Em desenvolvimento



O projeto é importante para fornecer kits de biologia molecular de 
PCR Rt de suprimento local para emergências cobertas na Argentina, 
bem como posteriormente para outros países da região como Brasil.

Zev Technology

A Zev está desenvolvendo três soluções de diagnóstico molecular 
para doenças respiratórias que podem ser aplicadas durante a emer-
gência de saúde global causada pela pandemia de Coronavírus COVI-
D-19:
A primeira é o teste SARS-CoV-2, que permitirá o desenvolvimento de 
um kit de teste molecular que analisa SARS-CoV-2 usando a tecnolo-
gia PCR-Real Time com sondas Taqman.
A segunda é um kit de análise multipla de várias cepas de vírus e / ou 
bactérias que causam infecção respiratória.
A terceira é o diagnóstico em massa (milhares de amostras no mesmo 
experimento de 1 a 2 dias) de coronavírus usando a tecnologia de 
sequenciamento de próxima geração (NGS).

Ação Covid-19

O projeto é importante para fornecer kits de biologia molecular de 
PCR Rt de suprimento local para emergências cobertas na Argentina, 
bem como posteriormente para outros países da região como Brasil.

Relevância:

www.zevbiotech.com contacto@zevbiotech.com
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ZEV Biotech tem como objetivo democratizar o acesso ao diagnóstico 
genético em países emergentes. Desenvolveram sua própria platafor-
ma genômica chamada IRIS, baseada na tecnologia de microarrays. 
Hoje desenvolve e oferece kits de diagnóstico genético para laborató-
rios e hospitais na área de farmacogenômica, hematologia, oncologia 
e doenças transmissíveis.

Métodos Diagnóstico



A ePHealth criou um aplicativo com o objetivo de facilitar o dia a dia 
dos profissionais da saúde. Além disso, desenvolveram um sistema 
para que os gestores de saúde tenham acesso às informações coleta-
das, podendo assim, tomar melhores decisões sobre a saúde do seu 
município.

Ephealth

Ação Covid-19

Relevância:

www.ephealth.com.br info@ephealth.com.br
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Dada a vasta distribuição geográfica 
em todo território nacional, a ePHeatl-
th serve de grande apoio aos órgãos 
federais e estaduais em mapear os 
casos de Covid-19, inclusive dentro das 
comunidades  como a de Paraisópolis 
em São Paulo.

App FAST TRACK COVID-19: protocolo do COVID19 na atenção 
primária à saúde do Ministério da Saúde. Possibilita estratificação e 
encaminhamentos para Saúde Primária (Leves) e Hospitais (Graves). 
App Cidadão (Meu SUSzinho): Canal de educação em saúde e comu-
nicação direta entre a população atendida e os agentes comunitários 
de saúde, equipe saúde da família
Relatórios COVID-19: Ajustes para solicitações de relatórios para os 
municípios.

Educação

Municípios cobertos com solução da ephealth



Tem a missão de apoiar a aplicação de metodologias consagradas de 
educação em saúde, em faculdades, clínicas e hospitais, oferecendo 
inovações tecnológicas baseadas em avanços das ciências da compu-
tação e comunicação, as quais garantem maior eficiência e eficácia aos 
processos educativos e de capacitação profissional.

Desenvolvimento de uma versão móvel do sistema de ensino por 
simulação realística. Durante a pandemia do Covid-19, o objetivo é 
apoiar nova metodologia de ensino na saúde baseada em simulação 
local, onde não necessariamente exista a estrutura de um CSR, com 
debriefing síncrono ou assíncrono feito por instrutor remoto.

i9Access

Ação Covid-19

Essa plataforma permitirá agilizar o treinamento e atualização de 
profissionais da saúde para o enfrentamento de casos de Covid-19 em 
instituições de saúde e de ensino em saúde que, hoje, não dispõem de 
infra de CSR ou de instrutores experientes para treinar essa grande 
quantidade de profissionais e sem que este treinamento seja feito em 
pacientes

Relevância:

www.i9access.com.br
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Em desenvolvimento

i9access@i9access.com.br

Educação



Empresa de tecnologia que desenvolve experiências para treinamen-
to em saúde com realidade virtual. Com foco em simulações de alta 
fidelidade, a empresa é referência em computação gráfica, gamifica-
ção e user experience na realidade virtual.

Medroom

Ação Covid-19

Relevância:
No contexto de aceleração dos casos de COVID19, uma das preocupa-
ções existentes é a disponibilidade de mão-de-obra qualificada para 
os procedimentos específicos a serem adotados nos casos clínicos 
mais complexos. Além do desafio de 
contratação desses profissionais, a 
capacitação pode requerer horas de 
outros profissionais que poderiam ser 
alocadas ao atendimento. Nesse 
contexto, a solução da Medroom visa 
a suprir a demanda por uma capacita-
ção de elevado nível em curto espaço 
de tempo.
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Em desenvolvimento

www.medroom.com.br info@medroom.com.br

Desenvolvimento de treinamento profissional utilizando a tecnologia 
de VR para casos clínicos associados ao COVID19, desde primeiros 
atendimentos até procedimentos mais complexos aplicados em UTI. 
Além disso, a mesma tecnologia está sendo aplicada para adaptação 
de aulas práticas de cursos de saúde como medicina e enfermagem, 
com a finalidade de promover educação a distância em saúde mais 
próxima da prática e mais interativa. 

Educação



A solução da Immunogenic provê resultados em até 48 horas no 
estado de São Paulo, outros estados brasileiros em até 5 dias. Em 
locais críticos, como por exemplo Manaus e Fortaleza, amostras secas 
em cartão poderão ser enviadas para o seu laboratório de forma 
segura e rápida em temperatura ambiente. Além disso, com a mesma 
amostra em cartão, será possível avaliar a evolução da imunidade 
pelos linfócitos T e B nos casos de suspeita clínica, indicando melhor 
ou pior prognóstico.

Osler é uma plataforma de estudo para alunos de medicina. Com 
conteúdo próprio, desenvolvido sob metodologia primariamente 
ativa e adaptativa. Possuem tanto resumos teóricos quanto várias 
modalidades de exercícios, permitindo ao aluno pôr em prática a 
máxima científico-pedagógica de que o melhor modo de aprender é 
se testando.

Osler

Ação Covid-19

Relevância:
Apesar das paralisações das aulas, menos de 60% das universidades 
públicas aderiram ao EAD, demandando que seus alunos busquem 
formas complementares de ensino. Além disso, alunos na linha de 
frente estão lidando com situações 
inéditas, para as quais podem ter 
preparo insuficiente e dificuldade de 
acesso a material didático.

OSLER

vittorio@osler-ensino.com
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Em desenvolvimento

Oferta gratuita dos conteúdos para alunos de medicina tanto da rede 
pública quanto privada e que tenham sido afetados pelo COVID, seja 
pela paralisação das aulas e necessidade de um material didático com-
plementar ou por estarem na linha de frente e precisarem de conteú-
do específico para sua posição.

Educação



A Hefesto é uma  Startup de tecnologia médica criada com o objetivo 
de diminuir as dificuldades e problemas na ortopedia e traumatologia, 
criando produtos que melhorem a qualidade de vida dos pacientes e a 
atividade dos médicos e de profissionais da saúde

A Hefesto em parceria com a Anestech está desenvolvendo um venti-
lador mecânico de baixo custo e fácil replicação em impressora 3D, 
para auxílio no transporte e uso em beira leito de pacientes em 
enfrentamento a Pandemia de Covid-19

Hefesto

Ação Covid-19

Relevância:

www.hefesto.one contato@hefesto.one

Equipamentos Médicos
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Uma das principais dificuldades encontradas pelos sistemas de saúde 
durante a pandemia de COVID-19 é a falta de recursos de cuidados 
intensivos necessários para evitar o desfecho negativo dos casos.  Se 
um número crescente de pacientes com Covid-19 desenvolver doen-
ças graves no Brasil, haverá falta de recursos como ventiladores 
mecânicos, instrumentos essenciais para manutenção da vitalidade 
dos pacientes.



Phelcom é uma startup focada em criar produtos inovadores na área 
de IoT Healthcare, unindo tecnologias em Óptica, Eletrônica e Compu-
tação. Os módulos tecnológicos transformam equipamentos médicos 
em dispositivos portáteis, conectados, inteligentes e vestíveis. 

A startup iniciou pesquisas para identificar possíveis causas da perda 
de visão relacionados ao Covid-19. Alguns  pacientes com Covid19 
estão tendo perda súbita de visão e há algumas evidências de proble-
mas hematológicos que poderiam aparecer na retina. 

Hefesto

Ação Covid-19

Apesar dos estudos estarem em estágios preliminares, perceber 
possíveis anormalidades de problemas hematológicos pela retina no 
início pode fazer médicos tomarem ações para prevenir o agravamen-
to do quadro.

Relevância:

Phelcom

www.phelcom.com.br contato@phelcom.com.br

Equipamentos Médicos
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Em desenvolvimento



www.escala.app contato@escala-app.com

Solução online para planejamento e gerenciamento de escalas de 
trabalho e jornadas CLT que traz agilidade e transparência para equi-
pes, além de dados e relatórios sempre atualizados para seu negócio. 
Seu principal objetivo é tornar a gestão de escalas acessível, simples e 
inteligente.

Ação Covid-19

-

Relevância:

Escala

Gestão
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As Plataformas de gestão de escalas e de gestão de leitos em hospi-
tais de campanha estão disponibilizadas de forma gratuita para Hos-
pitais Públicos, uma cessão não onerosa até 31 dezembro 2020.

Hospitais de campanhas são criados com uma velocidade muito 
rápida e necessitam de instrumentos de gestão que permitam os 
gestores terem o controle do planejamento e gerenciamento de esca-
las de trabalho. O App do Escala e o Sistema de Gestão de Leitos fica 
disponibilizado gratuitamente para Hospitais Públicos e Hospitais de 
Campanha para auxiliar a superação desse desafio.



A ToLife é uma empresa focada no desenvolvimento de tecnologia 
para a área de saúde, com soluções para automação da classificação 
de risco e a gestão eficiente do fluxo de pacientes em pronto atendi-
mentos. A ToLife possui uma solução completa para automação dos 
protocolos de classificação de risco, totalmente integrada, incluindo 
software, hardware e medidores clínicos.

Plataforma de triagem, protocolo, classificação de risco e gestão de 
fluxo que pronto atendimentos utilizam para Covid-19, acelerando e 
tornando a tomada de decisão mais assertiva. Já são homologados 
pelo GBCR e aprovadas pela ANVISA.

Tolife

Ação Covid-19

O protocolo para atendimento de 
pacientes com suspeita de Covid-19 
deve ser extremamente rigoroso. 
Devido à alta transmissibilidade do 
vírus, é possível gerir uma separação 
das filas (COVID-19 e não COVID-19) 
dos Pronto Atendimentos. Além disso, 
a Tolife permite determinar o risco 
clínico dos pacientes definindo a priori-
dade de atendimento considerando a 
escassez de recursos que o sistema de 
saúde possui para atender à demanda 
concentrada pelos seus serviços.

Relevância:

www.tolife.com.br comercial@tolife.com.br

Gestão
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A Enebras é uma empresa prestadora de serviços no ramo de condi-
cionamento de ar e elétrica. Ela é especializada no segmento hospita-
lar, atuando também em clínicas, laboratórios e demais segmentos 
relacionados com salas limpas e área de saúde

Enebras

Ação Covid-19

Casos graves de Covid-19 requerem internações em UTI, com isola-
mento respiratório, devido à alta chance de contaminação do ambien-
te. O cenário ideal é que os pacientes estejam em ambientes isolados 
com sistema de pressão negativa, para diminuir os riscos de contami-
nação. No entanto, não haverá leitos preparados com essa estrutura. 
Neste contexto, este projeto está sendo desenvolvido para auxiliar 
nessa demanda. 

Relevância:

www.enebras.com.br
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comercial@enebras.com.br

Equipamento portátil que gera pressão negativa em um leito para 
revertê-lo em área de isolamento que também pode ser utilizado 
como esterilizador de ambientes.

Infraestrutura Hospitalar



A Fix it é uma startup que atualmente desenvolve produtos inovado-
res em tecnologia assistiva e reabilitação na saúde. Os protótipos e 
manufatura das soluções constituem-se a partir da impressão 3D. O 
objetivo da empresa é identificar as dificuldades de quem utiliza e de 
quem confecciona esses produtos para então desenvolver soluções 
que facilitem processos para os profissionais e que gerem benefícios 
para o quem os utiliza diariamente.

A Fix It está fabricando Face Shields, Máscaras, Tubulações, Válvulas, 
Suportes para álcool em gel e Laringoscópio por meio da tecnologia da 
impressão 3D.

Ação Covid-19

As soluções atendem demandas básicas dos hospitais para a preven-
ção dos profissionais, auxílio na intubação do paciente, suprimentos 
em oxigenioterapia e suportes para álcool em gel nos hospitais.

Relevância:

Fix it

www.usefix.it felipe@usefix.it
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Infraestrutura Hospitalar



Por meio de Inteligência Artificial e tecnologia 3D, a Hoobox desenvol-
veu uma tecnologia de reconhecimento facial de alta precisão para
monitorar pessoas e seus comportamentos nos setores de saúde,
transporte, varejo e segurança.
A Radsquare é uma startup especializada em soluções de automação 
para diagnóstico clínico e radiológico. Os produtos visam diminuir 
custos e erro humano em procedimentos de baixa, média e alta com-
plexidade através do uso de Inteligência Artificial.

Hoobox + Radsquare

Solução desenvolvida em parceria entre HOOBOX e RadSquare para 
triagem de pacientes com sintomas de Covid-19 em ambientes com 
elevado fluxo de pessoas. 

Ação Covid-19

Relevância:

www.radsquare.ai jhonata.emerick@radsquare.ai
www.hoobox.one team@hoo-box.com

A febre é um dos sintomas mais prevalentes da Covid-19 e a triagem 
rápida e eficaz dessas pessoas permite não só o atendimento prioritá-
rio, como também o direcionamento de pessoas possivelmente infec-
tadas, reduzindo o risco de infecção de 
outros pacientes. A aplicação da solu-
ção vai além do ambiente hospitalar, 
sendo uma ferramenta essencial para 
ambientes de alta circulação de pesso-
as, tais como indústrias e serviços 
essenciais e também para o contexto 
de relaxamento de medidas de distan-
ciamento social.
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A Salvus é especialista em soluções de Internet of Things - IoT e 
software para o setor de saúde. Possui alta expertise no desenvolvi-
mento de soluções de hardware e software, aplicando User Experien-
ce (UX) end-to-end. O objetivo é auxiliar os profissionais e empresas 
a aumentarem a qualidade, segurança e produtividade na prestação 
de serviços no setor de saúde.

Plataforma gratuita para o monitoramento, triagem e engajamento 
da população dentro de uma organização no controle inteligente do 
fluxo de contaminação. A ferramenta dispõe de um aplicativo e 
dashboard web, onde a instituição consegue ter um mapa do perfil 
epidemiológico e de risco. Também é possível acompanhar todos os 
casos (suspeitos, confirmados e recuperados).
Além disso, a empresa está finalizando o dispositivo ATAS O2, IoT para 
o monitoramento remoto e automático do oxigênio medicinal utiliza-
do no tratamento de oxigenoterapia do paciente, otimizando o abas-
tecimento e identificando vazamentos e reduzindo  em até 30% o 
desperdício.

Salvus

Ação Covid-19

Um dos maiores desafios no enfrentamento da covid-19 é a falta de 
ferramentas de gestão para agentes de saúde e falta de orientação 
para a população. A plataforma da Salvuz  empodera os agentes de 
saúde com ferramentas para melhorar a tomada de decisão e apoiar a 
população com as sugestões de trilhas durante o acompanhamento 
do quadro clínico.

Relevância:

www.salvus.me contato@salvus.me
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A Eretz.bio Einstein foi inaugurada em 16 de Novembro de 2017, 
sob a gestão de:

PRESIDENTE

CLAUDIO MIFANO
EDUARDO ZLOTNIK

GILBERTO MAKTAS MEICHES
MARCELO GIOVANNI PERLMAN

MARCOS KNOBEL

SERGIO PODGAEC
VICTOR NUDELMAN

MESA DIRETORA
PRESIDENTE

CLAUDIO LUIZ LOTTENBERG

ISRAEL VAINBOIM
CLAUDIA POLITANSKI

CLAUDIO SCHVARTSMAN
NELSON HAMERSCHLAK

MEMBROS
BERNARDO PARNES

MARIO FLECK
OSCAR FERNANDO PAVÃO DOS SANTOS

ASSESSORES
LUIS FERNANDO ARANHA CAMARGO

MOISES COHEN

PRESIDENTE
CELSO LAFER

MARIO ARTHUR ADLER

PRESIDENTES DE HONRA
EMA GORDON KLABIN Z’L



Psicologiaviva

www.psicologiaviva.com.br edinei.santos@psicologiaviva.com.br

Plataforma criptografada onde é possível se consultar online com 
-

empresas.

Disponibilização de consultas psicológicas online como cortesia para 
pessoas do estado de São Paulo e brasileiros que se encontram na 
Itália, criação de um site com dicas para a toda a família de como 
manter o equilíbrio durante a quarentena e disponibilização de uma 
consulta cortesia para quem acessar o site acima e quiser contar com 
o apoio de um psicólogo.

Ação Covid-19

-
nhamento constante de psicólogos 
para lidar com as adversidades e 
manter o bem estar mental. Como os 
atendimentos de saúde presenciais 
tiveram que ser substituídos pelas 
consultas online, a busca por consul-
ta online cresceu 4x nesse período e 
a Psicologia Viva oferece uma plata-
forma para atender a essa demanda.

Relevância:

Saiba mais em www.eretz.bio


