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O que antes era simplesmente 

FisherContent agora virou Snaq by Fisher.

Somos uma plataforma de conteúdo 360º 

sobre inovação e tecnologia criada dentro 

do ecossistema de startups. 

Sabendo quão valioso é seu tempo, 

queremos simplesmente fazer uma 

curadoria confiável de informações, que 

vamos levar até você, de forma prática, 

concisa e bonita.

Além dos reports, que seguem com 

a mesma qualidade que você já 

conhece e confia, traremos informações 

relevantes, resumo de notícias e análises 

por nossas redes sociais, newsletters, e 

vídeos, entre outros conteúdos para te 

manter bem informado.
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GASTOS
CRESCENTES  //

1990

1990

1990

População 
mundial

IDH Mundial

Idade média da 
população

2018

2018

2018

Existem hoje aproximadamente 7,8 bilhões 
de pessoas no mundo e, independente 
da idade, classe social ou país, todas 
precisarão de cuidados médicos. 

Segundo dados da The Economist 
Intelligence Unit, foram gastos em 2017 

cerca de US$ 7,7 trilhões em saúde 
globalmente, e estima-se que em 2022 
esse valor ultrapasse os US$ 10 trilhões, 
impulsionado pelo crescimento 
populacional, melhoria da qualidade de 
vida, aumento da expectativa de vida, 
entre outros fatores.

Fonte: UN; *(2020)
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4,6%

5,2%

5,8%

5,1%

4,2%

2,2%

Europa
Ocidental

Ásia & 
Australásia

América 
do Norte

América 
Latina

Oriente Médio 
& África

Mundo

Crescimento dos gastos com saúde em 2019
(% de alteração nominal em US$)

NO BRASIL  //
Por aqui, a situação é semelhante. 
Segundo dados do IBGE, o setor de 
saúde responde por cerca de 9% do  

Gastos com saúde
em 2017

Do PIB Brasileiro Das ocupações em 
postos de trabalho

PIB brasileiro e, só em 2017, foram gastos 
mais de R$ 608 bilhões com saúde  
no país.

R$ 608  
BILHÕES 9,2% 7,1%

Fonte: The Economist Intelligence Unit
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Gastos com saúde por setor institucional
(em R$ bilhões)

Gastos com saúde como percentual do PIB
(em do PIB)

4,3 4,3 4,4 4,6
4,9 5,2 5,3 5,3

3,6 3,4 3,4 3,5
3,7

3,8 3,9 3,8

Famílias Governo

Fonte: IBGE
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NO BRASIL  //
Mas esse crescimento em valor 
não representa diretamente um 
crescimento proporcional no volume 

Mesmo durante o período de crise, o número de postos de trabalho 
relacionados à saúde cresceu cerca de 5% ao ano, enquanto o total de postos 
de trabalho diminuiu. 

de consumo, o que significa que 
proporcionalmente os bens e serviços 
do setor estão cada vez mais caros.

Variação do consumo de bens e serviços de saúde 
(em %)

10,4%
11,5%

14,3%
15,2%

8,9%

6,8%

4,3%
3,6%

0,9%
2,4%

4,4%

1,1% 0,6%-1,5%

2014

2013

2012

2011

2016

2015

2011

2010

2015

2014

2013

2012

2017

2016 2017

Em valor

Em volume

Ocupações em postos de trabalho 
relacionados à saúde em relação ao total 
(em %)

5,3%
5,7%5,5%

5,9%
6,5%

6,0%

6,9% 7,1%

Fonte: IBGE



FISHER REPORT HEALTHTECH9

Média OCDE

BRASIL VS MUNDO  //
Quando comparamos o Brasil a outros 
países, vemos que gastamos com 
saúde proporcionalmente ao PIB quase 

Porém, quando analisamos os gastos com saúde per capita, ficamos muito atrás  
da média. 

o mesmo que o Reino Unido e a média 
dos países da OCDE, muito puxado pelos 
gastos privados das famílias.

14,3

7,9

2,6

4,5
1,8 1,7

2,0 5,4 3,6

1,9

2,6 2,0
2,5

9,5 9,2

7,6

3,8

5,4 5,3

2,8 2,9
0,9

Despesas com saúde como proporção do PIB 
(em % - 2018 ou ano mais próximo)

Despesas com saúde per capita 
(em ‘000 USD - 2018 ou ano mais próximo)

Média OCDE

10,5

7,3

5,9

4,7

2,1
1,2 1,1 0,9

0,6 0,2

4,0

Governo

Governo

Famílias

Famílias

Fonte: OCDE
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INVESTIMENTO 
NO SETOR
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INVESTIMENTOS  //
Por todos os motivos descritos anteriormente, o setor de saúde recebe 
anualmente pesados investimentos.

Global healthcare funding 
(Volume em USD bilhões)

Global digital health funding 
(Volume em USD bilhões)

29,9

7,5

32,6

10

40,4

11,8

57,8

17,2

54,3

16

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

3.488
3.741

4.223

4.813
4.959

Dentre os investimentos em healthcare, 
cerca de 1/3 são destinados a empresas 
consideradas digitais. Segundo 
definição da CB Insights, digital health 

é definido como empresas no setor 
de saúde que usam tecnologia como 
principal diferencial competitivo.

1.285
1.364

1.513
1.649 1.643

Volume # Deals

Volume # Deals
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61%

18%

4%

17%

60%

16%

4%

20%

63%

13%

3%

21%

68%

12%

2%

18%

65%

10%

4%

21%

1% 1% 1%

59%

25%

15%

65%

25%

10%

66%

27%

6%

72%

23%

5%

74%

16%

9%

Em digital health, a América do Norte viu sua participação global no número 
de deals cair de 72% em 2015 para 60% em 2019, enquanto a Europa viu sua 
participação global triplicar.

% dos deals globais de digital health por região 
(% dos deals)

% dos deals globais de digital health por estágio de maturidade 
(% dos deals)

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

EuropaÁsia OutrosAmérica do Norte

Late stageMid stage OutrosEarly stage
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DESTAQUES  //

USD 1,9 B USD 1,7 B USD 1,7 B

USD 1,3 B USD 1,1 B USD 1,0 B

Total Funding Disclosed 
(em bilhões de dólares)

PRINCIPAIS  
ECOSSISTEMAS  //
A Startup Genome ranqueou os 20 principais ecossistemas de startups de 
ciências naturais baseado em critérios como: performance, funding, talentos, 
infraestrutura, entre outros.

América do Norte 

1º Silicon Valley

2º Boston

3º San Diego

4º Nova Yor City

6º Los Angeles

10º Washington DC

12º Chicago

13º Seattle

17º Toronto - Waterloo

20º Austin

Ásia 

8º Jerusalém – Tel Aviv

9º Shanghai

11º Beijing

19º Singapore

Europa 

5º London

7º Lausanne – Bern - Geneva

14º Munich

15º Amsterdam - StartupDelta

16º Paris

18º Stockolm

Fo
n

te
: C

ru
n

ch
b

as
e

Fonte: Startup Genome
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UNICÓRNIOS  //

39
Unicórnios 08

China

20
EUA

US$ 92,8Bi
em valor somado

US$ 12Bi
maior em valuation

Principais empresas de healthtech com 
valuation privado de US$ 1Bi ou mais //

11
Outros países

=

Fonte: CB Insights 5/02/2020
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HEALTHTECHS  
BRASIL  //
Segundo mapeamento feito pelo 
Distrito, existem atualmente 386 
healthtechs no Brasil, sendo que 
aproximadamente 60% delas foram 
criadas nos últimos 5 anos.

Por região 
em %

Por modelo de negócio  
em %

47,6 
B2B

39,5 
B2C

12,6 
B2B & 
B2C

0,3 
B2G

20132011 20152010 20142012 2016 20182017 2019

Por ano de fundação 
(em %)

10 22

25
28

25

66

75

43

34

9

0%

2,9%

28,7%

60,6%

7,8%

Fonte: Distrito
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WEARABLES & IOT  //

MARKETPLACE  //

EDUCAÇÃO  //

GESTÃO  //

MEDICAL DEVICES   //

SOFTWARES  //

PLANO DE SAÚDE   //

RELACIONAMENTO COM PACIENTES //

FARMACÊUTICO E DIAGNÓSTICO  //

AI & BIGDATA  //

MEDICAL DEVICES   //

PRONTUÁRIO ELETRÔNICO  //
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IMPACTOS  //
Apesar do tamanho e da relevância, o 
setor de saúde também é conhecido 
por suas ineficiências, dificuldade 
no acesso a serviços de qualidade e 
experiência ruim para o paciente, além 

claro dos possíveis erros de diagnóstico.
No entanto, nos últimos anos o setor 
vem se modernizando e se tornando 
cada vez mais digital, visando 
principalmente 3 pilares:

Redução de custos  
e ineficiências

Melhora na 
experiência 
para pacientes e 
profissionais

Maior assertividade 
e velocidade nos 

diagnósticos e 
tratamentos

94%
Segundo pesquisa da Accenture com executivos 

do mercado de saúde, 94% deles afirmaram 

que o ritmo de inovação nas instituições em que 

trabalham acelerou nos últimos 3 anos em função 

de tecnologias emergentes. 
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NOVAS TECNOLOGIAS  //
Impactado por novas tecnologias com 
potencial para mudar totalmente o setor, 
a tendência é que o monitoramento 
de índices de saúde seja cada vez mais 
constante, gerando cada vez mais dados, 

proporcionando tratamentos mais 
assertivos e personalizados diminuindo 
erros de diagnóstico. 

Destacamos aqui 5 dessas tecnologias:

  Internet of Things

Cada vez mais presentes no nosso cotidiano, os ‘wearables’ (tecnologias que 
vestimos, como óculos, relógios, pulseiras, entre outros) estão permitindo que mais 
informações sejam coletadas dos pacientes de forma contínua no dia-dia, gerando 
cada vez mais dados, melhorando o acompanhamento e a prevenção de doenças.

Para se ter uma ideia, os dados de saúde crescerão para 2.314 exabytes (um exabyte 
equivale a 1 bilhão de gigabytes!) neste ano, contra 153 exabytes em 2013, conforme 
estimativa da consultoria IDC.

	 	 Inteligência	Artificial

O uso de Inteligência Artificial na saúde já é uma realidade. Segundo o Future 
Health Index 2019 em pesquisa feita com mais de 3.100 profissionais de saúde em 
mais de 15 países, 46% deles já usam alguma tecnologia de inteligência artificial.

A tecnologia é aliada importante no processamento e análise 
dos dados gerados, como comentado no item acima.

Além do diagnóstico de doenças, 
a tecnologia pode ser usada na 
automatização de processos, em auto-
atendimento e triagem, recomendações, 
acompanhamento de pacientes e 
previsão de doenças.
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  Blockchain

Em época de LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e Open Banking, o conceito 
de que o cliente é dono dos próprios dados pode ser fielmente transportado ao 
setor de saúde.

A centralização e ownership dos dados de pacientes estão cada vez mais 
em pauta e a tecnologia de blockchain pode ajudar com isso. Com o uso da 
tecnologia, é possível manter um registro seguro e centralizado do histórico 
médico, permitindo que sejam compartilhados com quem o paciente desejar.

  AR & VR

As novas tecnologias de Realidade Aumentada (AR) e Realidade Virtual (VR) tem 
se mostrada de grande utilidade em tratamentos e também no estudo e preparo 
de médicos.

Atendimento à distância e aplicação de tratamentos imersivos para dor, estresse 
ou ansiedade, são exemplos de como AR e VR podem ser aplicados no cuidado a 
pacientes. Estudos realizados pelo Cedars-Sinai Medical Center usando o aplicativo 
Pain RelieveVR e o óculos de realidade virtual da Samsung mostraram uma 
diminuição de 24% em dores nas costas e dores abdominais em apenas 10 minutos.

Diminuir a necessidade do uso de cadáveres nas faculdades de medicina e permitir 
o treinamento imersivo de cirurgias ou outras intervenções médicas são apenas 
algumas das aplicações possíveis no preparo de médicos e profissionais de saúde.
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  Quantum Computing

Como destacamos no nosso report sobre Quantum Computing, o avanço dos 
estudos de física quântica e da computação quântica permitem: 

• Melhoria no entendimento dos processos biológicos e da interação de drogas  
com o nosso corpo;

• Maior velocidade e capacidade para modelar moléculas complexas - como drogas 
e proteínas - e simular seus efeitos, acelerando exponencialmente o tempo de 
desenvolvimento de novos medicamentos; 

• Capacidade de processamento de uma quantidade cada vez maior de dados, 
melhorando a precisão de diagnósticos e tratamentos e criando algoritmos de 
predição de doenças; 

• Personalização de medicamentos conforme as necessidades e condições 
específicas dos pacientes.

SAÚDE DIGITAL  //
Grande parte dos registros médicos de 
pacientes - sejam eles exames, dados de 
internações, procedimentos médicos ou 
dados coletados por wearables – já estão 
disponíveis em formato digital, e podem 
ser compilados permitindo aos médicos 

um melhor entendimento do paciente 
e consequentemente um tratamento 
mais adequado.
Esse cenário já é realidade e deve se 
tornar cada vez mais comum. Segundo 
o Future Health Index 2019:

76% 84%

dos profissionais de saúde 
entrevistados usam registros de 
saúde digitais de seus pacientes

dos pacientes com acesso aos 
seus registros de saúde digitais 
querem que seus médicos 
também tenham acesso

Baixe o Report Quantum Computing

BAIXAR AGORA!

https://www.fishervb.com/reportquantumcomputing
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A porcentagem de profissionais de saúde que utilizam alguma tecnologia de 
digital health ou app

França

79%
Reino UnidoMédia dos países

72%
Alemanha

64%

Russia

81%

China

94%
Africa do Sul

48%
India

88%
Precursoras

78%

Brasil

75%

EUA

76%

Outros
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SEGURANÇA  //

NO FUTURO  //

Com o acúmulo de dados, a segurança cibernética e a preocupação com a 
conformidade no armazenamento e uso desses dados se tornaram fatores  
críticos para o setor. 

Segundo pesquisa da Accenture com executivos do setor – Digital Health Tech Vision:

Redução de custos na cadeia como um todo 
(P&D, exames, tratamentos, procedimentos...) 
aumentando a acessibilidade e inclusão

92% 87%

dos executivos do setor de 

saúde concordam que para sua 

companhias serem resilientes 

elas precisam mudar sua 

abordagem de segurança

dos executivos concordam que a 

segurança não é mais apenas função 

de uma área e sim parte importante 

da estratégia e da reputação da 

empresa como um todo

Melhor experiência para o paciente 
e para o médico

Troca contínua de informações e histórico 
consolidado dos pacientes

Monitoramento contínuo de indicadores de 
saúde através de dispositivos conectados

Tratamentos mais assertivos e apropriados

Menos erros de diagnóstico

Exames mais rápidos, mais precisos e 
menos invasivos



FISHER REPORT HEALTHTECH25 BROUGHT TO YOU BY:

ENTREVISTA

FISHER REPORT HEALTHTECH



FISHER REPORT HEALTHTECH26

ENTREVISTA  //

• Gerente de Inovação do InovaInCor - 

Instituto do Coração-InCor e  

Fundação Zerbini

• Membro do Comitê Executivo de 

Inovação do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da USP  

(2017-2020)

Entrevistado: Guilherme Machado 

Rabello, engenheiro pela Escola 

Politécnica da USP, com mais de 

25 anos de experiência no setor de 

telecomunicações. Desde 2011 atua 

na área de Saúde no desenvolvimento 

de soluções em Telemedicina, Inovação 

Médica de produtos e processos. 

 

• Na sua opinião, quais os maiores 
desafios do setor de saúde que 
healthtechs deveriam endereçar/focar?
 

GR – A área de Saúde possui desafios 

enormes e variados, havendo 

oportunidades em todos os campos 

– desde o agendamento de consultas 

no SUS até os modelos preditivos para 

doenças crônicas. Porém, as melhores 

oportunidades não estão nos desafios 

mais complexos, e sim naqueles que 

resolvem problemas simples dos 

usuários, que aumentam positivamente 

a experiência do paciente no seu 

cuidado, por exemplo.

 

• Já é possível perceber o impacto de 
tecnologias novas como IA, Blockchain, 
AR/VR, IoT no setor de saúde? Qual 

delas terá mais impacto no futuro  
da medicina? 
 

GR – Sim, todas essas tecnologias já 

estão sendo usadas, em diferentes 

níveis, e irão impactar positivamente 

a saúde e o futuro da medicina. Veja 

o caso da AR/VR, que aprimorará os 

treinamentos de novos profissionais e 

requalificação dos já experientes, mas 

ampliando a capacidade de se avaliar 

o aprendizado em ambiente realístico. 

Vimos isso na indústria aeronáutica, e 

sabemos o quanto agrega segurança 

ao processo. Em medida igual, o IoT 

será um componente essencial na 

implementação de redes inteligentes 

de gestão e logística de insumos 

médicos, no monitoramento remoto 

de pacientes, apenas para citar alguns 
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usos. E finalmente a IA está chegando 

com força para melhorarmos a analise 

de dados crescente da saúde, provendo 

melhores modelos preditivos que 

possam auxiliar na gestão de pacientes 

e para a Medicina baseada em 

Desfecho (Outcome Based Healthcare).

 

• Como essas tecnologias vão impactar 
o papel do médico?
 

GR – Elas irão agregar mais recursos 

analíticos para os médicos tomarem 

decisões mais assertivas, tanto na 

prevenção como na intervenção 

assistencial. Elas não são substitutivas, são 

amplificação da capacidade dos médicos 

em atuar. Mas os que não conseguirem 

se ajustar a essa nova fase digital irão em 

breve perder oportunidades de trabalho e 

clientes também.

 

• Quais serão as principais diferenças 
para os pacientes daqui 20 anos?
 

GR – Daqui 20 anos a nossa pirâmide 

social será outra, com uma parcela 

aumentada de idosos, que terão 

certamente mais doenças crônicas 

naturais de uma vida mais longa. 

Com isso, eles precisarão de melhor 

estrutura de telemonitoramento de sua 

saúde, com um avanço nos modelos 

assistenciais de desospitalização e 

mais Homecare. Iremos ter modelos 

preditivos e preventivos mais acurados 

com o uso da IA. A segurança de 

transação e registro de dados dos 

pacientes num mundo 100% digital será 

garantido por plataformas baseadas 

em Blockchain e outras ferramentas 

de criptografia biométricas. 

Vários wearables e implantables (a nova 

geração não será de itens vestíveis, mas 

implantáveis em nós) será parte do 

cotidiano, quase uma cena tirada dos 

filmes futuristas de Hollywood.

• Ouvimos há muito tempo que o 
setor de saúde possui um potencial 
gigantesco de inovação e que as 
healthtechs são foco de investimento 
de muitos fundos. Mas no Brasil, por 
enquanto, a bola está com as Fintechs. 
Quando vai ser a vez das Healthtechs?
 

GR – Em uns 2 a 3 anos, as Healthtechs 

ultrapassarão o valor investido nelas 

e de mercado quando comparado ao 

das Fintechs! Por um motivo simples, 

TODAS as pessoas precisam em algum 

momento de cuidados médicos e 

de saúde. Então, o momento para se 

olhar as oportunidades é agora. Mas 

para isso, os investidores precisarão 

de bons advisors que realmente 

entendam do mercado de saúde. 

Saúde não é varejo, não é banco, não 

é agro! Parece óbvio isso, mas não é. 

Tem gente investindo em projetos 

de Healthtechs como se fossem uma 

f intech de Saúde, e por isso vão perder 

dinheiro, muito dinheiro!

 

• Sabemos que as grandes empresas 
possuem um investimento relevante 
em tecnologia e P&D, ao passo que 
as startups recebem cada vez mais 
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investimentos. Na sua opinião, as 
principais inovações do setor devem vir 
dos incumbentes ou dos insurgentes?
 

GR – As principais inovações virão 

dos insurgentes, mas que só serão 

relevantes quando forem absorvidos 

pelos incumbentes. É questão de rapidez 

e ousadia no começo, combinada 

com força financeira e penetração de 

mercado no momento seguinte.

 

• No Brasil, na sua opinião, qual a 
principal inovação no setor de saúde 
nos últimos anos? Alguma empresa ou 
startup que se destaque?
 

GR – Creio que temos várias inovações 

boas na saúde neste últimos anos, 

algumas aplicadas na área de 

telemedicina, outras para melhora 

na gestão de processos hospitalares 

e também na área de educação 

profissional. Um case de startup que 

acompanhei desde o inicio e no qual 

pude até auxiliar como advisor da 

empreendedora, é da TechBalance 

(www.techbalance.com.br). Essa 

empresa surgiu de um sonho de uma 

fisioterapeuta, a Fabiana Almeida, 

que queria reduzir os riscos de 

quedas dos idosos e pacientes com 

comprometimento motor. Hoje, já 

está com sua solução validada por 

grandes hospitais e com pesquisa 

cientiíica baseada em seu aplicativo em 

andamento em um centro de saúde 

de referencia nacional como o Hospital 

das Clinicas da Faculdade de Medicina 

da USP. Assim como ela, há outras 

Startups muito interessantes como 

a Cuco Health, a MedRoom, Portal 

Telemedicina,  TNH Health, Robô Laura, 

apenas para citar algumas.

 

• Qual o seu conselho para 
empreendedores de HealthTechs?
 

GR – Antes de sair inovando com 

foco na saúde, converse com pessoas 

que atuam no meio (como médicos, 

enfermeiros, fisioterapeutas, por 

exemplo) e veja quais problemas do 

dia-a-dia esse profissionais enfrentam 

e os pacientes também. Vão descobrir 

que as inovações mais úteis serão 

as mais simples para problemas 

corriqueiros do cotidiano!
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com mais de  US$5 bilhões em 

ativos e como Consultor de Inovação 

para o Inter-American Investment 

Corporation. 

 

Ingressou na Bionexo em 2015 como 

Gerente de Novos Negócios e depois 

liderou a Equipe de Produto por dois 

anos, antes de ser nomeado CEO.

Entrevistado: Rafael Barbosa, CEO 

da Bionexo, possui mestrado em 

Desenvolvimento Econômico pela

UNICAMP e MBA pela Darden School of 

Business, na Universidade da Virgínia. 

 

Foi consultor de projetos do Banco 

Mundial na Amazônia brasileira por 

quatro anos, atuou na Bessemer

Venture Partners em investimentos 

- Na sua opinião, quais os maiores 
desafios do setor de saúde que 
healthtechs deveriam endereçar/focar, 
pensando não só nesse momento de 
crise mas também pro futuro?

Difícil dizer, pois são muitos os desafios. 

O desafio para as healthtechs é olhar 

as adversidades em um micronível. 

Olhar para dentro das instituições de 

saúde, sejam elas operadores, hospitais, 

fabricantes ou fornecedores (no caso 

B2B) e conhecer quais os problemas 

precisam ser enfrentados. Levando em 

consideração, digitalização aceleradíssima 

do cuidado médico, exames e consultas 

remotas. Redução da ocupação Hospitalar 

como um todo, redução de liquidez e 

caixa em Hospitais, potencialmente alta 

liquidez das operadoras.

- Já é possível perceber o impacto de 
tecnologias novas como IA, Blockchain, 
AR/VR, IoT no setor de saúde? Na sua 
opinião, qual delas terá mais impacto 
no futuro do segmento de saúde?

Olha, os impactos já podem ser 

percebidos. Mas ainda insuficientes 

para tratar o problema em escala. Em 

saúde, escala é o ponto chave, seja 

para o sistema público ou privado. Mais 

do que um algoritmo, a problemática 

computacional de entrada e saída 

de dados é chave para viabilizar 

transformações mais amplas, baseadas 

em IA, por exemplo. A educação 

médica se beneficia muito com AR/

VR e se beneficiará muito mais dado o 

momento que vivemos.
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- Ouvimos há muito tempo que o 
setor de saúde possui um potencial 
gigantesco de inovação e que as 
healthtechs são foco de investimento 
de muitos fundos. Mas no Brasil, a 
bola está com as Fintechs. Agora com 
a pandemia, será que isso vai mudar? 
Chegou a vez das healthtechs?

Acho que isso depende muito da oferta 

de soluções. O setor bancário no Brasil, 

seja no crédito ou em outras linhas 

financeiras é muito rentável no país 

devido à concentração de bancos e os 

spreads praticados. O que acho que vai 

mudar é que muitas teses de alto risco 

em saúde, como por exemplo consulta 

e prescrição digital, que esbarrava 

em legislação serão rapidamente 

transformadas e já ganharam em 2 

meses o que era uma projeção de 5 

anos. Neste sentido, acho que o lado da 

oferta de boas soluções pode impelir 

bom ânimo para os fundos.

- Como a pandemia impactou a 
Bionexo, especificamente, e o plano  
de vocês para o futuro?

No nosso caso, o maior impacto 

do ponto de vista de desafio é ao 

mesmo tempo uma redução das 

disponibilidade de agendas por parte 

dos Hospitais para tratar questões 

comerciais, bem como uma redução da 

receita dos mesmos devido à queda de 

cirurgias eletivas. Por outro lado, nossa 

tese de crescimento e investimento 

nunca esteve tão forte. Ferramentas 

como planejamento de estoque de 

maneira digital e compartilhamento 

de riscos com Fornecedores na gestão 

de inventário serão a regra. Tecnologias 

como a que temos para monitoramento 

real de estoques via IoT serão 

obrigatoriedade da cadeia.

- Como, na sua visão, essa crise vai 
mudar o futuro do mercado?

Essa é uma pergunta quase impossível 

de responder. Pois estamos vivendo a 

combinação de uma crise, humanitária 

junto com uma econômica e com uma 

pitada de política. Não temos referências 

no passado para olhar o futuro e fazer 

previsões. O que mudará é que precisa 

ser tudo reinventando, o mundo 

está migrando para o digital e o que 

demoraria 10 anos está acontecendo em 

3 meses e isso muda tudo.
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SOBRE O COVID-19  //

TELEMEDICINA  //

A essa altura, todos já ouviram falar do 

coronavírus ou Covid-19. Uma cepa do 

mesmo vírus do SARS-CoV-1 que causou a 

morte de 8 mil pessoas entre 2002 e 2003. 

Apesar de menos letal, o novo coronavírus 

é facilmente disseminado e rapidamente 

atingiu quase todas as regiões do planeta, 

causando milhares de fatalidades, 

colapsando sistemas de saúde, parando 

cidades  e levando o mundo novamente a 

caminho de uma crise econômica.

Mas diferente de pandemias 

anteriores, estamos no momento de 

maior conexão global da história e com 

ferramentas tecnológicas avançadas 

à nossa disposição, não só para 

combater a pandemia mas também 

para tentar manter nossas rotinas 

apesar dela. Uma dessas ferramentas é 

a Telemedicina.

Fonte: The Economist, 14 de 
março 2020. Manuel Bortoletti

A telemedicina abrange toda a prática 

médica realizada à distância, do 

atendimento, passando pelo diagnóstico 

até o monitoramento. Os constantes 

avanços tecnológicos, em áreas 

relacionadas ou não ao setor de saúde, 

tem permitido e impulsionado a adoção 

de práticas de medicina à distância.

Pode ser descrita como o 
processo de monitoramento 
de pacientes, troca de 
informações médicas e análise 
de resultados de exames de 
forma digital.”
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Internet of 
Things

Inteligência 
artificial

Armazenamento 
em nuvem

Wearables 

TELEMEDICINA NO BRASIL  //
Com a escalada do Covid-19, no dia 19 de 

Março, o Conselho Federal de Medicina 

(CFM) enviou um ofício ao Ministério 

da Saúde informando que liberava, 

em caráter temporário, atendimentos 

virtuais para triagem e monitoramento 

de pacientes em isolamento.

No dia 20 de Março, o Ministério da 

Saúde editou portaria regulamentando a 

prática em caráter extraordinário, não só 

para casos suspeitos de covid, mas como 

forma de reduzir o deslocamento de 

pessoas a idas a hospitais.

Nas últimas semanas, centros médicos 

e startups que oferecem atendimentos 

a distância, viram um crescimento 

exponencial da demanda:

No Hospital Albert Einstein, que oferece 

a prática desde 2012, o número de 
teleconsultas diárias saltou de 80 para 
600 após a regulamentação, sendo ¾ 

relacionados à Covid-19.

A rede de clínicas Dr.Consulta 

também passou a oferecer 

atendimento online. Em 2 
semanas realizaram mais de 
2 mil atendimentos.
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BENEFÍCIOS  //
Além da democratização do acesso 

aos serviços de saúde, o uso da 

telemedicina traz diversos benefícios, 

como redução de custos, melhor 

gerenciamento de recursos, integração 

de setores de saúde, melhor experiência 

e cuidado ao paciente, entre outros. 

A distância, viram um crescimento 

exponencial da demanda:

Democratização do acesso ao 

serviços de saúde.

Melhoria na experiência como 

um todo.

Melhor cuidado ao paciente e 

tratamentos mais assertivos

Melhor gerenciamento dos 

recursos de saúde.

Alívio ao sistema de saúde, 

principalmente hospitais e 

unidades de saúde.

Redução de custos de  

forma geral

Acesso a áreas remotas  

e de dif ícil acesso

Registro e organização  

dos dados do paciente

Evita deslocamentos 

desnecessários

Melhoria da eficiência  

do sistema

Monitoramento mais eficiente

Integração entre os setores  

de saúde
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Em meio à pandemia, um grupo de empresários do setor de saúde se uniu 

para criar a Vevee, uma plataforma para conectar médicos e pacientes, 

usando a telemedicina para fazer o orientações de forma remota e gratuita, 

sem a necessidade de se deslocarem. 

O objetivo é frear a ida de pacientes com gripes comuns ou sem necessidade 

de internação aos hospitais, já que cada um pode contaminar outros cinco 

nesse trânsito.

A meta da plataforma é atingir 3 mil médicos voluntários, atendendo 

cerca de 3 horas por dia, o que beneficiaria cerca de 3 milhões de pessoas 
por mês.

Conectando médicos a pacientes, a Soul.Med visa proporcionar ao paciente 

um atendimento médico de baixo custo, porém com qualidade compatível 

aos melhores prestadores de serviços médicos particulares do país. Além do 

atendimento de qualidade prestado, é uma forma de diminuir a demanda 

nos órgãos de saúde pública do país.

Durante a pandemia, e frente a nova regulação já citada nesse material, 

a startup está oferecendo consultas de graça em sua plataforma, 

contribuindo para que pessoas evitem sair de casa e ainda assim terem um 

atendimento médico.
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O Medicinia é uma plataforma de gestão de saúde. Além do atendimento 

médico 24 horas por dia, todos os dias da semana, a empresa também faz 

mapeamento de risco e acompanhamento dos pacientes que exigem um 

maior cuidado. Através desse acompanhamento, já foi possível reduzir em 
56% as idas das gestantes ao pronto socorro em um de seus clientes. 

Além da gestão de saúde, instituições que queiram oferecer telemedicina 

podem realizar através da plataforma whitelabel do Medicinia. Durante 

o coronavírus, houve um aumento de 7.400% do número de pacientes 
acompanhados na plataforma.

A N2B desenvolve para academias um aplicativo que oferece 

monitoramento nutricional e acompanhamento de medidas para melhorar 

os resultados e aumentar a retenção de alunos.

Com as academias fechadas, a startup liberou gratuitamente o acesso das 

academias que são clientes, e passou a oferecer consultas nutricionais 
online para orientar sobre imunidade, ansiedade e sobre como manter 
uma	dieta	equilibrada	e	saudável	durante	o	confinamento.
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Pensando no acompanhamento de pacientes pós-alta, a Cuco Health 

criou um app com tecnologia que possibilita agendar os horários 
de medicamentos, visualizar o histórico do tratamento, realizar 
agendamento de consultas e exames, e ainda, falar com uma enfermeira 
virtual via chatbot.

Mediante a pandemia, a Cuco Health criou alguns projeto que estão 

liberados como: Primeira Caixa Digital por onde médicos disponibilizam a 

primeira caixa do medicamento que pode ser retirada direto na farmácias 

ou recebidas em casa; Tratamento Digital que notifica o paciente quando o 

medicamento está terminando e oferece a realização da recompra e entrega 

em casa; Cuidadores para facilitar a conexão entre cuidadores e seus 

pacientes. CucoMed - a plataforma dos médicos e profissionais de saúde - foi 

liberada para o acompanhamento remoto do tratamento dos pacientes. 

A NeuralMed é uma startup de saúde focada em inteligência artificial para 

imagens e textos médicos (e uma startups na nossa seleção de startups  

51 Boas Ideias 2019). Os co-fundadores acreditam que a inteligência artificial 

pode ser uma ferramenta extremamente valiosa para radiologistas e 

generalistas, aumentando a acurácia do diagnóstico enquanto diminui o tempo 

e os custos.

Durante esse momento de pandemia, a NeuralMed disponibilizou uma versão 

do software de inteligência artificial, sem custo para instituições da saúde, 

para análise de raio-x de possíveis pacientes com Covid-19. Em conjunto com 

o Hospital das Clínicas, estão também realizando pesquisas com pacientes do 

coronavírus para aperfeiçoar o algoritmo na detecção e gravidade de casos.

https://www.fishervb.com/51boasideias
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Nosso objetivo, ao ser a primeira corretora de 
seguros do pais a oferecer esse tipo de solução, 
é democratizar o acesso à saúde para todos.

– André Martins, VP de Benefícios da Alper.

Dr. Alper - uma plataforma de healthtech com foco em telemedicina, 

possibilita o atendimento médico online, democratizando a saúde para 

todos os níveis da pirâmide e focando sempre na saúde no pronto socorro. 

No último mês, as consultas no Dr. Alper cresceram 400%, principalmente 

por conta do isolamento e insegurança das pessoas que, a qualquer sinal de 

gripe, buscavam orientação sobre uma possível infecção pelo Covid-19. Entre 

março e abril, foram realizadas 26.560 consultas, trazendo uma economia na 

utilização do Pronto Socorro e quase R$3 milhões para as empresas - clientes 

da Alper - que implantaram a ferramenta. A efetividade da ferramenta tem 

sido tão efetiva que somente 5% das teleconsultas são encaminhadas para 

o Pronto Socorro, todas as demais são solucionadas na própria plataforma  e 

acompanhada pela equipe médica até a resolução do caso. 

Durante a pandemia, a Alper incluiu nos serviços do Dr. Alper, a 

telepsicoterapia online, para auxílio na saúde mental e emocional de 

milhares de pessoas que se encontram em isolamento. Com um NPS de 

86%, a Alper segue em busca de novas soluções para adicionar recursos e 

trazer uma experiência cada vez melhor para seus clientes.
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