


Saúde Publica

•Brasil gasta 4% do PIB – Cerca de 125 Bilhões de R$

• Com a iniciativa privada chega a 8,4%

•Um dos setores da economia com maior déficit na balança 

comercial



Saúde Publica



Desafios

•Falta de controle centralizado

•Falta de mão de obra

A tecnologia é um parceiro para suprir estas 
demandas



A Vertical Saúde da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia

(ACATE) tem por objetivo promover, desenvolver e consolidar o cluster

de empresas catarinenses que desenvolvem e comercializam soluções

para o segmento de saúde, buscando o reconhecimento nacional do

pólo de empresas que fazem parte do grupo.

São produtos e serviços em áreas como: diagnóstico por imagem,

gestão de informações médicas, nanotecnologia, biotecnologia, sistemas

para laboratórios médicos, dispositivos médicos, entre outras soluções.



Empresas



Números da Vertical Saúde

Volume de captação de recursos R$  1.811.168,94 

Faturamento 2010 R$ 8.881.310,00 

Número de clientes 1052

Pacientes atendidos 198.644.000

Registros de marcas e patentes 44

Profissionais dedicados à inovação 48

Número de Profissionais empregados 172



Objetivos

• Fortalecer a marca catarinense no setor;

• Sinergia entre as empresas;

• Notoriedade perante os órgãos governamentais em suas 

diversas esferas. 



Innovida

A Innovida é uma 
empresa brasileira 
especializada no 
desenvolvimento de 
tecnologia para o 
tratamento das 
impurezas do ar, água e 
de ambientes.

Os produtos da 
Innovida são baseados 
nas pesquisas da  
indústria aeroespacial 
e utilizam materiais 
seguros, estéreis e 
inertes na natureza.

Foco especial nas
nanopartículas de 
metais nobres, que
estão revolucionando
todos os conceitos
científicos de 
esterilização e 
higienização ambiental.



Missão

Bactérias Vírus Fungos Gases Nocivos

Eliminação de Odores

Eliminação de Riscos Biológicos

Redução da Contaminação

Saúde e Bem-Estar

Desenvolvimento  de tecnologia limpa para a melhoria da qualidade de vida



Revestimento Nanotecnológico

Pesquisas 
apresentam um 

forte 
argumento de 

que é difícil 
construir verde 
sem pagar uma 
conta elevada. 

Auto limpeza 
das superfícies 

iluminadas, não 
permite que 
algas, óleos, 
fuligem da 

exaustão dos 
veículos fixem-
se nas paredes 
da superfície.

O material 
aderido à 

superfície sofre 
um processo de 
decomposição 

ou 
mineralização, 

sendo 
transformado 

em CO2 e H2O. 

A água da 
chuva remove o 

restante, 
mantendo a 

superfície 
limpa, como se 

fosse nova.  

Reduz os 
procedimentos 

de limpeza 
tradicionais e 

aumenta a 
durabilidade do 

revestimento



Aplicações e Benefícios

Aplicação em 

Revestimentos

• Aumento da 
durabilidade da 
estrutura, em virtude 
das propriedades auto 
limpantes;

• Obras de arte em ruas e 
estradas, Projetos 
Especiais de Arquitetura 
e Urbanismo, incluindo 
túneis e viadutos;

Atua como um 

evaporador de água em 

suspensão na ar.

• Por ser hidrofóbico, 
repele a água e as 
sujidades acumuladas 
nas paredes;

Não requer a aplicação 

frequente de insumos de 

qualquer natureza.

• A ação é instantânea, 
elimina bactérias gram-
positivas e gram-
negativas.

• Decompõem alguns 
gases nocicos, 
Formaldeídos, Cetonas, 
Fenol  e outras 
substâncias presentes no 
ar.

Eficiência e 

sustentabilidade 

ambiental;

• Benefícios imediatos e 
práticos para a melhoria 
da qualidade de vida.

• Não utiliza solventes 
químicos;

• Altamente eficaz na 
descontaminação segura 
da poluição interna e 
externa, 



Contato

Walterley Neves
Innovation and Research

(48) 4052 -9344 / (48) 9127-0390
walterley@innovida.com.br

Fabio Freitas
Channel and Partner Alliance

(48) 4052 -9344 / (48) 9143-1416
fabio.freitas@innovida.com.br



Biokyra – Quem Somos

Sediada em Florianópolis, a Biokyra atua desde

2007 no desenvolvimento de dispositivos médicos

minimamente invasivos.



Biokyra – Quem Somos

Desde a identificação da necessidade até a
manufatura, a Biokyra atua em:

Planejamento e gerenciamento de projetos

Projeto de produto

Projeto para manufatura

Manufatura do produto acabado por meio de
alianças estratégicas



Biokyra – Em Desenvolvimento

Filtro de Veia Cava Opcional (2012)

Sistema de Sutura Endovascular (2012/2013) 

Sistema de tratamento endovenoso a laser (2013)



Biokyra – Contato

w w w . b i o k y r a . c o m

Isaias Masiero Filho

masiero@biokyra.com | 48 8802 9124



GERA EXPERIÊNCIAS 

TRANSFORMADORAS

COM UM RICO E GERANDO UM 

RELATÓRIO DETALHADO

PARA  FISIOTERAPEUTAS.

FISIOGAMES



FISIOGAMES

• Monitoramento de pacientes com Diabete

••A equipe de telemonitoramento:

•Acompanha o paciente

•Toma as medidas preventivas

•Reduz gastos com internações e cirurgias;

•Melhora a qualidade de vida do paciente.



Fisiogames Desenvolvimento de Softwares e Jogos Digi tais

E-mail: contato@fisiogames.com.br

www.fisiogames.com.br
(48) 2107-2732
(48) 9926-5092

FISIOGAMES



Manager Systems 

sistemas de informação para a saúde

RIS – radiology information system

prontuário eletrônico do paciente 

sede: Florianópolis, SC 

23 anos 

clientes: aprox. 400

SC | SP | RJ | PR | MG | GO | RS | RN | PA | PE | PB | MT | DF | CE 



Manager Systems 

software astraia

aplicativo de banco de dados para uso de obstetras e ginecologistas 

voltado para o acompanhamento da saúde da mulher

acompanhamento do pré-natal

integração com equipamentos de ultrassom

homologado pela Fetal Medicine Foundation – FMF (Londres) 



Manager Systems 

recursos

cálculo de risco para auxílio na detecção de anomalias do feto

documentação da história clínica e achados diagnósticos

ultrassonografia detalhada do coração fetal

administração dos dados da paciente

biblioteca com dados científicos atualizados

integração com RIS/HIS via HL7 e Proxy



Manager Systems 

CONTATO

Karina Cherem Salum Dantas
Gerente Comercial-Marketing 

karina@managersystems.com.br

+ 55 (48) 2108-4000

www.managersystems.com.br 



Quem Somos?

• Fundada em 2003, em Florianopolis

• Especializada no desenvolvimento 
de software na are de 
processamento de imagens médicas

• 50 colaradores

• Mais de  120 sistemas instalados 
PACS no Brasil e Argentina

• Empresa já foi reconhecida em 
vários prêmios como FINEP, 
ANPROTEC, PEGN. 



O que fazemos?

Redução de custos operacionais

Precisão diagnóstica

Melhoria no fluxo de trabalho

PACS – Picture Archiving Communication System



Proposta de solução



Contatos 

comercial@pixeon.com

(48) 3205-6000
www.pixeon.com



Quem somos?

•Empresa fundada em 2009

•Desenvolve soluções avançadas de autoidentificação utilizando a 

Plataforma RFID

•Atua em segmentos: Logistics, Health care and Oil/Gas



O que fazemos?



Beneficios?

•Mais eficiência e menos gastos no gerenciamento de estoque

•Documentação 100% eletrônica com inventário em tempo real

•Controle de prazo de validade e maior controle de compra e venda

•Acompanhamento via WEB



Vantagens?



Contatos



Dúvidas?!

www.verticalsaude.com.br

saude@acate.com.br

Tel. 48 2107 2703


