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           Esse Demoday é fruto de uma parceria do InovAtiva Brasil (realizado pela Secretaria Especial
de Produtividade, Emprego e Competitividade, do Ministério da Economia e o SEBRAE, e executado
pela Fundação CERTI), e a Associação Brasileira de Startups (ABStartups).
 
 
           Nossa proposta é conectar startups healthtech que possuem soluções inovadoras para
realização de testes rápidos, atendimento remoto, monitoramento da pandemia e saúde na
quarentena com instituições envolvidas no enfrentamento à crise.  
 
 
           Serão apresentados startups e instituições que buscam inovar e ajudar em meio a crise
provocada pelo COVI-19 e instituições que possuem chamadas e/ou editais para negócios que
enfrentam a crise.

 
Sobre a Iniciativa



Conheça as instituições
Participantes do
InovAtiva Conecta:
Covid-19

Realização:



           
           Durante a crise provocada pela COVID-19, várias instituições se disponibilizaram para
financiar negóciose/ou gerar as conexões necessárias para que ajudem à enfrentar essa situação.
Para conhecer mais sobre essas organizações, surgiu o InovAtiva Conecta Gov: COVID-19.
 
 
           Essas instituições divulgaram suas chamadas e instrumentos de apoio às startups que
possuem soluções para o novo coronavírus.

 
Sobre as intituições



Sobre o SEBRAE:

Acesse aqui o site 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é uma entidade privada que
promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro
pequenas empresas– aqueles com faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões. Atua com foco
no fortalecimento do empreendedorismo e na aceleração do processo de formalização da
economia
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https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae


Sobre o BNDES:

Acesse aqui o site 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é um dos maiores bancos de
desenvolvimento do mundo e, hoje, o principal instrumento do Governo Federal para o
financiamento de longo prazo e investimento em todos os segmentos da economia brasileira.
Para isso, apoia empreendedores de todos os portes, inclusive pessoas físicas, na realização de
seus planos de modernização, de expansão e na concretização de novos negócios
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https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home


Sobre a ABDI:

Acesse aqui o site 

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial é uma instituição ligada ao Ministério da
Economia e que investe em inovação e competitividade da indústria brasileira. Atuando em áreas
estratégicas por meio de programas de incentivo, investimentos, capacitação e ações com players
da indústria de diferentes setores.
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https://www.abdi.com.br/


Sobre a EMBRAPII:

Acesse aqui o site 

A EMBRAPII (Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) é uma Organização Social
qualificada pelo Poder Público Federal que apoia instituições de pesquisa tecnológica
fomentando a inovação na indústria brasileira. A EMBRAPII atua por meio da cooperação com
instituições de pesquisa científica e tecnológica, tendo como foco as demandas empresariais e
como alvo o compartilhamento de risco na fase pré-competitiva da inovação.
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https://embrapii.org.br/


Sobre o BID:

Acesse aqui o site 

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (IDB) trabalha para melhorar a qualidade de vida na
América Latina e no Caribe. A instituição ajuda a melhorar a saúde, educação e infraestrutura dos
países por meio de apoio financeiro e técnico aos governos que trabalham para reduzir a pobreza
e desigualdade. Oferecem empréstimos, subsídios e cooperação técnica; e realizam inúmeras
pesquisas.
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https://www.iadb.org/pt


Conheça as Startups
Participantes do
InovAtiva Conecta:
Covid-19

Realização:



 
           As startups brasileiras aqui apresentadas foram selecionadas pela ABStartups
a partir de temas sugeridos pela equipe técnica do ministério da Saúde.
 
 
           Essas startups apresentam suas soluções para uma banca de investidores de acordo com os
desafios propostos pelo InovAtiva Conecta: COVID-19. O objetivo é que as ideias inovadoras cheguem
em quem pode ajudar no financiamento contra essa crise.

 
Sobre as startups



 
 Testes rápidos para 

Sars-CoV-2 e Covid-19!
 
 
           

 
            Desafio



Solução da Hilab:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

Teste rápido para Covid19 sorológico que leva 10 minutos. Produção em escala começando ontem.

Marcus Figueiredo                                  marcus@hitechnologies.com.br
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http://hilab.com.br/coronavirus-lp/
https://www.youtube.com/watch?v=U_PZXJsbdNc&list=PLFP9Qrk02WDKS9aZayhvHwhGMAtzqSgRu&index=1
https://drive.google.com/open?id=1np9xRKeDZ41S2ON1UZXIxy_x0FUGVdFg


UUso de testes Hilab em Drogasil no sistema drivethru.

Solução da eloopz:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

Rafael Cordeiro                                       rafael@eloopz.com.br
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https://www.eloopz.com.br/
https://drive.google.com/open?id=1_52ZltArVoCsZjGHl9RfZeMhsvtOeb2z
https://drive.google.com/open?id=10Ym3wAiJCIjfADpHXk0sb4K6VsQzx6rL


Kits de testes para coletar em casa e diagnosticar COVID-19.

Solução da Testfy:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

Victor Castello Branco                           tony@testfy.com.br
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http://www.testfy.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=jd5b9_Kq1rA&list=PLFP9Qrk02WDKS9aZayhvHwhGMAtzqSgRu&index=2
https://drive.google.com/open?id=1oYs4zTATFHaY92Y6swZzPZJ--55UqiAY


Solução da NeuralMed:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

Sistema de Análise de Suscetibilidade Genética ao Covid-19.

José Irineu Golbspan                              roberto@fulldna.com.br

Demoday 1

http://www.fulldna.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=nWAidGgBRQo&list=PLFP9Qrk02WDKS9aZayhvHwhGMAtzqSgRu&index=3
https://drive.google.com/open?id=1HfOzkjy-2r7xWyUhLWLgOHaKqBA7JjlX


Usa Inteligencia Artificial (Deep Learining) para a análise de imagens de Raio-X de tórax para
triagem de casos de COVID-19 e casos graves, agilizando o fluxo do PS dos hospitais.
 
            Anthony Eigier                                          a@neuralmed.ai

Solução da NeuralMed:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck
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https://www.neuralmed.ai/
https://drive.google.com/open?id=1yBlrw9oGD_2ysiTua0PPM2YJEv4lNmhs
https://drive.google.com/open?id=1c66Xw9zOs__kRoAsRsfM7WFQIsgnLCt8


 
 Monitoramento de indivíduos

positivos para Sars-CoV-2 
e COVID-19

 
 
           

 
          Desafio



Solução da Carefy:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

Gestão de internações e acompanhamento de pacientes no hospital ou em casa.

Marcelo Alexandre Santos                   marcelo@carefy.com.br
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http://www.carefy.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=nK_UJQQkI5E&list=PLFP9Qrk02WDKS9aZayhvHwhGMAtzqSgRu&index=4
https://drive.google.com/file/d/1T0FEjA-ltvAbtqG1NbynTW5h4Aqhj7zA/view?usp=sharing


Solução da EpHealth:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

Notificação do Covid-19 pelos Agentes Comunitários de Saúde; Preparação para Notificação
compulsória pelos Médicos, enfermeiros e gestores municipais.

Pedro Marton Pereira                            pedro@ephealth.com.br
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http://www.ephealth.com.br/
https://drive.google.com/open?id=1L-oQsuGAQg94yIN0GIiPTmDnl_vgeTDx
https://drive.google.com/open?id=1iZR1-o-ULN6l7iL_RhGCHr8-waXNeUFE


Solução da Dev4us:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

Acolhimento, controle dos sintomas e monitoramento da população.

Paulo Espanha                                         paulo.espanha@hotmail.ca
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https://dev4us.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=cPblVORk1AQ&list=PLFP9Qrk02WDKS9aZayhvHwhGMAtzqSgRu&index=6
https://drive.google.com/open?id=1J4wEz6gbzhtZ0nIXq5ELLZ8IFiNJN1gs


Sistema de autoavaliação, monitoramento de sintomas e triagem online para 
o Coronavírus, por meio de um chatbot inteligente.
 
            Thiago Bonfim                                           thiago@caren.app

Solução da Caren:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck
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http://www.coronavirus.caren.app/
https://drive.google.com/open?id=16IeX0ClT92UwfD_nVQnywavltfgOiMhw
https://drive.google.com/open?id=1gSdCS9JjSfJry_XBRZuwHgvL7_nuuQiw


O Laura P.A. digital é uma plataforma de Inteligência Artificial que acompanha e faz a gestão da jornada do
paciente desde a avaliação pré-hospitalar até o monitoramento pós-hospitalar.
 
            Karoline Sampaio                                     contato@laura-br.com

Solução do Instituto Laura P.A:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck
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http://www.laura-br.com/
https://drive.google.com/open?id=1_FHPhavZvc7mPua7BFveTVdM8QCs8fgM
https://drive.google.com/open?id=1Tgp8GMPTz8Pk7gTVdnuzT-6g6TP_q26i


 
 Atendimento remoto:

Telemedicina e telepsicologia
 
 
           

 
          Desafio



Solução da Mindify:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

Automação de protocolos de triagem e acompanhamento residencial, assim como automação
de protocolos assistenciais no ambiente hospitalar.

PAndré Ramos                                         andre@mindify.net
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http://www.mindify.net/
https://www.youtube.com/watch?v=XPokF2t0H64&list=PLFP9Qrk02WDKS9aZayhvHwhGMAtzqSgRu&index=7
https://drive.google.com/open?id=1Vo-or3O5Tr5uRcIJ4gSKzSAmaTPf4_dm


Solução da Triágil:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

Solução de Triagem, Orientação e Monitoramento Online de Pacientes
com suspeita de COVID.

Gustavo Carneiro Rocha                        gustavo@triagil.com.br
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http://www.mindify.net/
https://www.youtube.com/watch?v=XPokF2t0H64&list=PLFP9Qrk02WDKS9aZayhvHwhGMAtzqSgRu&index=7
https://drive.google.com/open?id=1Vo-or3O5Tr5uRcIJ4gSKzSAmaTPf4_dm


Plataforma de telemedicina que realiza triagem de forma automatizada dos pacientes suspeitos de terem
contraído a COVID-19, encaminhando-os para teleconsulta e reduzindo impacto no sistema de saúde.
 
            Renato Santos                                          sales@beerads.app

Solução da BeeRads:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck
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https://beerads.app/
https://drive.google.com/open?id=1H3hFELGH5altj4OVIpB32yvsLDuD3956
https://drive.google.com/open?id=157FwdB1N8fkIoUiJpu2ztMrqvSFNcgxa


Solução global de medicina à distância para orientação, triagem, consulta e monitoramento, unindo
inteligência médica e tecnologia no combate à COVID-19.
 
            Renata Troncoso                                      comercial@portaltelemedicina.com.br

Solução do Portal Telemedicina:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck
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https://portaltelemedicina.com.br/
https://drive.google.com/open?id=1OjkPqraPbzdEVeZFtCii0OUY1m92iAec
https://drive.google.com/open?id=12clXUpuvlqjjeLGkvEXR5PCErwtw2GpF


Plataforma de saúde mental para indivíduos e empresas que visa a conectar psicólogos 
e pacientes por meio de um ambiente simples e digital.
 
            Fabrício Galdino                                       fabriciogaldino@opsicoapp.com

Solução da Opsico:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck
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https://www.opsicoapp.com/
https://drive.google.com/open?id=1RV1fnqainNIBhVh-FrAkT8BQYdUz7M9k
https://drive.google.com/open?id=1ZRn2fwpNhtcY1FMoRKbzblQPfQRxle-B


Plataforma de telemedicina na área de Psicologia que funciona 24 horas por dia, nos 7 dias da semana,
com psicólogos autorizados e plataforma segura.
 
            Edinei Santos                                            edinei.santos@psicologiaviva.com.br

Solução da Psicologia Viva:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck
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https://www.psicologiaviva.com.br/
https://drive.google.com/open?id=1hAyALDRTXox11AUl0TNEkH5ZYOtBYS2p
https://drive.google.com/open?id=1nBRa9IhF_kTkAtKZSSEnkWh59pYM5-qG


Solução da Telavita:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

Oferece serviços de psicoterapia online e teleorientações de saúde a pacientes em tratamento da
COVID-19 e pessoas em isolamento que sofrem de ansiedade, depressão e outros transtornos
mentais.

Andy Books                                              ab@telavita.com.br
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https://www.telavita.com.br/
https://drive.google.com/open?id=15wHKSDgs1pn23FHUMQ4P0HA7tvVKyNsk
https://drive.google.com/file/d/1k04cnNGtZBiclNnDDO6_6MdFfLU_1A6e/view?usp=sharing


Solução da W3.Care:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

O TeleCOVID é uma pataforma que permite, de forma gratuita e anônima, a triagem, o
monitoramento, a teleconsulta e a gestão dos dados epidemiológicos, com mapa de calor em
tempo real.

Jamil Ribeiro Cade                                  contato@w3.care
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http://w3.care/
https://drive.google.com/open?id=1XRvdV1RGQ-BfL7xGx0bY4NaqEUMiXil_
https://drive.google.com/file/d/11cHfvdO7Rd-1sZ0jza7L7rkRJEwZWdho/view?usp=sharing


Solução da Missão Covid:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

A Missão COVID é uma plataforma web, gratuita, que conecta médicos voluntários a pacientes com
sintomas da COVID-19 por meio da telemedicina.

Cristiano Kanashiro                               cristiano.kanashiro@gok.digital
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https://www.missaocovid.com.br/
https://drive.google.com/open?id=1Qvqq96uxJwcjDylSmglDz8BjGaZsZDa3
https://drive.google.com/file/d/1fZiFxpBJs0vXLPlCRGnxOi1Yp3lQQjPV/view?usp=sharing


Solução da ConsultaMe:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

O ConsultaMe é um app que faz o ciclo completo de uma consulta via telemedicina: agendamento,
pagamento, confirmação, consulta, envio de receitas e exames assinados digitalmente.

Caroline Tatim Saad                              contato@consultame.com.br

Demoday 3

http://consultame.com.br/
https://drive.google.com/open?id=14oYGSDMIAcze3qn8bEu2tWM5Plvfr6vo
https://drive.google.com/file/d/1PXYTJc7jXksxIs4lZV2h9iT_ie5VHNbK/view?usp=sharing


Solução da DrChat:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo

O DrChat conecta de forma online médicos com os seus antigos pacientes de consultório e
também com novos pacientes.

Daniel de Moraes Branco                     contato@drchat.com.br
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http://www.drchat.com.br/
https://drive.google.com/open?id=1lpjRle5iVgp9JZN_1W1pQ4Rei_950MDM


Solução da Assina Saúde:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

Plano de cuidados de saúde remoto por meio de telemedicina, com equipe médica
multidisciplinar e planos personalizados de acordo com o perfil de saúde de cada usuário.

Bruno Carvalho                                       bruno@assinasaude.com.br
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https://assinasaude.com.br/
https://drive.google.com/open?id=1gXxIzZvwpnGLm2YUCtg7zZ-66ZR8fqFN
https://drive.google.com/file/d/1N2Ay65D92nTk298gdJFAml3TSS-DSQ6D/view?usp=sharing


Solução da 3 Wings:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

O UTI Control permite a gestão de unidades de terapia intensiva em tempo real, por meio de um
dispositivo móvel ou computador, mesmo à distância.

Álvaro Tavares Moreira                         bruno.correia@3wings.com.br
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https://www.3wings.com.br/
https://drive.google.com/open?id=1wDrrAyGW7OxBxzfZBxsHKft1bZljoJIn
https://drive.google.com/file/d/1R0e7-cDnds2peXGv8h0aDqcLwIISlzaU/view?usp=sharing


Solução da L2D Telemedicina:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

Plataforma de telemedicina que disponibiliza via web médicos especialistas para dar suporte a
unidades de saúde de qualquer lugar.

Luiz Fernando Donke                            donke@l2d.com.br
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http://www.l2d.com.br/
https://drive.google.com/open?id=1e0RzJ0sMB_dGHd5DLZYJMjbSo9jpPWOw
https://drive.google.com/file/d/1Bu5hgs5YtA6ZLUear5aybwjCvYu3Tw6s/view?usp=sharing


 
Comportamento epidemiológico

do Sars-CoV-2
 
           
 

 
          Desafio



Indice de Isolamento Social, solução SaaS para ajudar no controle à propagação da COVID-19, plota no mapa
áreas em que a população não está aderindo à quarentena e que  são áreas de risco de contágio.
 
            Rafael Rossi Lima                                      rafael.rossi@inloco.com.br

Solução da In Loco:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

Demoday 2

http://inloco.com.br/
https://drive.google.com/open?id=1i0ytaTtHFw9HzVR8W10mFyYXYb8PPI5-
https://drive.google.com/open?id=14NfmnFINPAcxZCNACF-haSX-AZ0baDVg


 
Soluções preditivas de surtos 

e de toxicidade
 
           
 

 
          Desafio



Equipamento desenvolvido com Tecnologia de Plasma Frio e Ozônio que consegue matar/inativar
 99,99% dos vírus em ambientes, diminuindo proliferação/disseminação da COVID-19.
 
            Bruno Mena Cadorin                               bruno.mena@wier.com.br

Solução da WIER:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck
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http://www.wier.com.br/
https://drive.google.com/open?id=1lycefCHgOM2HXkArXf24jO0u0vxwv6Fs
https://drive.google.com/open?id=1_w84mgtR9l-lw-qkGYFr9ufCND4tS2Mg


Usa Inteligência Artificial para identificar aglomeração de pessoas em locais externos em tempo real,
disponibilizando insights para avaliação da vulnerabilidade dos bairros e conter a propagação da COVID-19.
 
            Felipe Vignoli                                            felipe@cyberlabs.ai

Solução da Cyberlabs:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck
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http://cyberlabs.ai/
https://drive.google.com/open?id=1Va1bv1hkzCH7AJ8EvrN2R5e8ZwATRvd5
https://drive.google.com/open?id=1R5QVcEXUikNaHSeygZKAsPstShTEsnZV


Solução da Colab:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

O App Colab é uma ferramenta completa para o cidadão de monitoramento da epidemia,
atendimento por especialistas e informações qualificadas e, ao mesmo tempo, de gestão para o
governo.

Gustavo Moreira Maia                           gustavo@colab.re
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http://www.colab.re/
https://drive.google.com/open?id=1nZRBxm7_-IyDEU6o9bejqe8DO-MbgmHL
https://drive.google.com/file/d/13d_hYjSFkG13HqxXkshSJo7FYnrOpDaB/view?usp=sharing


 
Promoção da saúde em 

quarentena
 
           
 

 
          Desafio



Solução da Talent Academy:

Acesse aqui o site  Acesse o  Pitch em Vídeo Acesse o  Pitch Deck

Uma ferramenta online que permite à organizações identificar as principais preocupações de seus
colaboradores, além de gerar dicas e informações customizadas para cada um de forma
automática.

Maurício Betti                                         mauriciobetti@talentacademy.com.br
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https://talentacademy.com.br/
https://vimeo.com/403115152/813994215a
https://drive.google.com/file/d/1fyEImCBofkLQPahZa1z89uDSGV97txBy/view



