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O MAPEAMENTO DAS TECNOLOGIAS



4

O MAPEAMENTO

Fonte:
Ilustração do coronavírus criada pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças
https://www.poder360.com.br/internacional/entenda-o-perigo-da-covid-19-se-comparada-a-outras-doencas/

OBJETIVO

Conectar as demandas de cientistas que estão desenvolvendo soluções para 

enfrentar a COVID-19 com organizações que querem apoiar a ciência na busca 

de soluções para a pandemia.

Devido aos desafios postos pela COVID-19, temos apoiado diversos cientistas que querem 

levar suas pesquisas da bancada até a sociedade. Assim como auxiliado investidores e 

grandes empresas que possuem infraestrutura, materiais e capital financeiro e querem  

contribuir com o desenvolvimento de soluções para enfrentarmos essa crise por meio da 

ciência.

Dessa forma, realizamos uma chamada, fizemos a curadoria das informações e a 

elaboramos este material para potencializar a conexão entre as iniciativas desenvolvidas pela 

ciência e as organizações que desejam apoiar essas soluções.

“Se falharmos em apoiar a ciência e em ouvir aos especialistas, nos
arriscamos a viver alguns tipos de devastação não vistos desde a idade
média… ou piores.”

Paul Hanle, ex-presidente do Climate Central
Forbes, 14 de março de 2020

COMO ACESSAR OS PROJETOS

Caso sua organização queira se conectar com uma ou mais iniciativas, entre em 

contato conosco:

contato@emerge.org.br
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A CHAMADA

A EMERGE trabalha desde 2017 conectando ciência e mercado. Por isso, 

acessamos nossa rede de cientistas para identificar os projetos que estão sendo 

direcionados para enfrentar os efeitos diretos e colaterais da pandemia.

Em cinco dias, mapeamos mais de 50 iniciativas e coletamos as seguintes 

informações:

• Desafio ao qual é direcionada;

• Problema foco;

• Descrição da etapa de desenvolvimento;

• Tipo de auxílio necessário.

Avaliamos cada uma delas e selecionamos 20 para apresentar neste material. 

As informações presentes nesse documento possuem o intuito de apresentar as 

soluções de maneira rápida e objetiva. Caso sua organização possa apoiar qualquer 

uma das iniciativas, entre em contato conosco para se conectar às equipes, 

conhecer melhor os projetos e potencializar seus resultados.
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Junto aos cientistas, trabalhamos auxiliando-os na modelagem das 

melhores estratégias de transferência das tecnologias, bem como no 

desenvolvimento competências de mercado nas equipes.

A EMERGE é uma organização fundada em 2017 especializada em transferir tecnologias

de centros de pesquisa para o mercado, impulsionando a inovação das organizações.

Junto às grandes organizações, buscamos auxiliá-las a explorar a 

camada da inovação tecnológica e gerar resultados pragmáticos a 

partir da conexão com a ciência de ponta existente no Brasil.empresas
auxilia-las a gerar 
resultados em inovação por 
meio da ciência de ponta

cientista
auxilia-los a encontrar 

o caminho para sua 
tecnologia alcançar o 

mercado

DELIVERING INNOVATION
THROUGH SCIENCE
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ALGUNS CLIENTES E PARCEIROS

NOSSOS PILARES PARA 
DESENVOLVER INOVAÇÃO
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#01 KITS DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR E SOROLÓGICOS PARA MONITORAMENTO DA COVID-19

Organização/instituição responsável

O problema de sub-notificação e monitoramento do avanço da doença Covid 19 só 
tem se agravado no Brasil já há uma fila de 23 mil teste em aguardo, por falta de 
insumos e os importados apresentaram 25% de falso negativo tornam o ainda mais 
alarmante a situação.

Problema que a tecnologia resolve

Estamos trazendo a solução do diagnóstico em massa. Desenvolvemos um PCR 
isotérmico que pode ser detectado em um equipamento portátil e usado em salivas 
de pacientes para rastreamento de contaminados. Prática e simples de usar, nossa 
solução entrega o resultado de alta sensibilidade e fácil aplicação sendo possível 
distribuir em UBS e dessa forma reduzir a fila de espera por resultados.

Solução proposta

Pesquisador(a) principal

Mona Oliveira, doutora em Bioquímica e Biotecnologia

Apoio necessário

INFRAESTRUTURA LABORATORIAL MATERIAIS

ESPAÇO FÍSICO PARA PRODUÇÃO EM ESCALA

MENTORIAS

CAPITAL FINANCEIRO

Categorias da solução

DIAGNÓSTICO TRATAMENTO EPIs PREVENÇÃO

PRODUÇÃO DE ISUMOS EQUIPAMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO

Estamos validando em sangue os testes rápidos, o protótipo já é pronto. O teste 
sorológico está em produção os insumos e o kits de PCR real time também.

Etapa em que se encontra o desenvolvimento

• R$ 3 milhões;
• Mentoria e escritório para regulamentação e escritório jurídico;
• Espaço para criação da planta piloto e construção de uma fábrica ou fábrica já

instalada que usamos o espaço com pouca reforma já para produzir.

Detalhamento da necessidade

Para mais informações, entre em contato com contato@emerge.org.br

OUTRA
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#02 TESTE PARA DETECÇÃO DE COVID 19

Organização/instituição responsável

Detecção do COVID 19 e H1N1 e marcadores de evolução da doença.

Problema que a tecnologia resolve

Streaming, diagnóstico e marcadores de má evolução por metabolômica e
inteligência artificial

Solução proposta

Pesquisador(a) principal

Rodrigo R. Catharino, pós-doutor em Farmácia

Apoio necessário

INFRAESTRUTURA LABORATORIAL MATERIAIS

ESPAÇO FÍSICO PARA PRODUÇÃO EM ESCALA

MENTORIAS

CAPITAL FINANCEIRO

Categorias da solução

DIAGNÓSTICO TRATAMENTO EPIs PREVENÇÃO

PRODUÇÃO DE ISUMOS EQUIPAMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO

Aprovação do CONEP e coleta de amostras, plataforma e método já pronto para
receber as amostras

Etapa em que se encontra o desenvolvimento

Detalhamento da necessidade

Para mais informações, entre em contato com contato@emerge.org.br

R$ 600 mil para compra de:
• Compra de testes padrão de COVID e H1N1;
• Insumos como kits, swab, ponteiras e ependorfs;
• Bolsas para coleta de amostras e para os pós-doutorandos.

OUTRA
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#03 DISPOSITIVO DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO (POC) E BARATO QUE NÃO USA OS INSUMOS UTILIZADOS 
PELO TESTE CONVENCIONAL (RT-PCR)

Organização/instituição responsável

Esta tecnologia visa solucionar o problema de escassez mundial de insumos para 
diagnóstico via RT-PCR através de método também mais rápido e barato.

Problema que a tecnologia resolve

Solução proposta

Pesquisador(a) principal

Ernesto Goulart, pós-doutor em Genética e Bioengenharia

Apoio necessário

INFRAESTRUTURA LABORATORIAL MATERIAIS

ESPAÇO FÍSICO PARA PRODUÇÃO EM ESCALA

MENTORIAS

CAPITAL FINANCEIRO

Categorias da solução

DIAGNÓSTICO TRATAMENTO EPIs PREVENÇÃO

PRODUÇÃO DE ISUMOS EQUIPAMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO

Prototipagem.

Etapa em que se encontra o desenvolvimento

Detalhamento da necessidade

Para mais informações, entre em contato com contato@emerge.org.br

• R$ 250 mil para aquisição de insumos;
• Espaço físico para produção em escala, pois o laboratório de desenvolvimento não

comporta uma produção em larga escala.

OUTRA

Dispositivo de imunocromatografia de fluxo lateral tendo como alvo de identificação 
proteínas virais obtidas de saliva humana. Com resultados de 5-10 min. Parecido 
com os testes de gravidez.
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#04 RAPID DIAGNOSTIC TEST

Organização/instituição responsável

O problema de sub-notificação e monitoramento do avanço da doença Covid 19 só 
tem se agravado no Brasil já há uma fila de 23 mil teste em aguardo, por falta de 
insumos e os importados apresentaram 25% de falso negativo tornam o ainda mais 
alarmante a situação.

Problema que a tecnologia resolve

A APTAH Biosciences oferece um teste de diagnóstico imediato e acessível para o 
Coronavirus CoV-2 - COVID-19 com precisão extremamente alta.

Solução proposta

Pesquisador(a) principal

Caio Bruno Leal, mestre em Genética

Apoio necessário

INFRAESTRUTURA LABORATORIAL MATERIAIS

ESPAÇO FÍSICO PARA PRODUÇÃO EM ESCALA

MENTORIAS

CAPITAL FINANCEIRO

Categorias da solução

DIAGNÓSTICO TRATAMENTO EPIs PREVENÇÃO

PRODUÇÃO DE ISUMOS EQUIPAMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO

Em andamento em conjunto com IPT-EMBRAPII.

Etapa em que se encontra o desenvolvimento

Detalhamento da necessidade

Para mais informações, entre em contato com contato@emerge.org.br

• Capital ou estrutura para planta piloto.

OUTRA
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#05 EQUIPAMENTO DE BAIXO CUSTO PARA DIAGNÓSTICO DA COVID-19 PARA TRIAGEM RÁPIDA DE 
PACIENTES EM UBS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS.

Organização/instituição responsável

A dificuldade em realizar testes em massa para diagnosticar os paciente com covid-
19. Atualmente existem 2 tipos de testes, os rápidos baseados na presença de 
anticorpos específicos para o Sars-Cov-2 no soro dos pacientes e o teste laboratorial 
baseado em RT-PCR, considerado o padrão ouro. O aumento da oferta de testes no 
Brasil  depende da importação de testes prontos, reagentes e equipamentos.

Problema que a tecnologia resolve

O equipamento utiliza tecnologia semelhante ao RT-PCR para quantificação do RNA 
viral através de sinais fluorescentes, porém o teste utiliza reagentes desenvolvidos e 
produzidos nacionalmente por uma empresa parceira, é mais simples e rápido. Isso é 
possível através da aplicação de modelos matemáticos preditivos e algoritmos de 
processamento dedicados que agilizam e aumentam a robustez dos testes.

Solução proposta

Apoio necessário

INFRAESTRUTURA LABORATORIAL MATERIAIS

ESPAÇO FÍSICO PARA PRODUÇÃO EM ESCALA

MENTORIAS

CAPITAL FINANCEIRO

Categorias da solução

DIAGNÓSTICO TRATAMENTO EPIs PREVENÇÃO

PRODUÇÃO DE ISUMOS EQUIPAMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO

O equipamento está em fase de prototipagem para realização de validações internas 
importantes para ajuste e otimização do projeto. Em seguida, serão produzidas 
algumas unidades para teste em campo no HCFMUSP e na rede de unidades 
assistenciais de saúde do SUS e de instituições privadas.

Etapa em que se encontra o desenvolvimento

Detalhamento da necessidade

Para mais informações, entre em contato com contato@emerge.org.br

Pesquisador(a) principal

Douglas M. Veronez, doutor em Engenharia Biomédica

• R$ 900 mil para aquisição de componentes, equipamentos para prototipagem,
pagamento de salários e produção de 10 unidades do dispositivo;

• Infraestrutura laboratorial dedicada para agilizar o desenvolvimento e permitir
melhorias futuras;

• Parceiros com infraestrutura fabril mecânica e eletrônica para produção em escala.

OUTRA
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#06 UM ELISA ARRAY PARA DOENÇAS RESPIRATÓRIAS

Organização/instituição responsável

Durante a pandemia do Coronavírus (COVID-19) ficou evidente que existe grande 
dificuldade na identificação da doença respiratória que acomete o paciente através 
dos sintomas, dificultando o tratamento adequado. Ainda para essa doença, existe a 
necessidade da identificar os assintomáticos e o estágio da doença que estão, para 
recomendação de isolamento ou retorno as atividades.

Problema que a tecnologia resolve

Solução proposta

Pesquisador(a) principal

Leonardo Foti, pós doutor em Biotecnologia

Apoio necessário

INFRAESTRUTURA LABORATORIAL MATERIAIS

ESPAÇO FÍSICO PARA PRODUÇÃO EM ESCALA

MENTORIAS

CAPITAL FINANCEIRO

Categorias da solução

DIAGNÓSTICO TRATAMENTO EPIs PREVENÇÃO

PRODUÇÃO DE ISUMOS EQUIPAMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO

Desenvolvimento da prova de conceito

Etapa em que se encontra o desenvolvimento

Detalhamento da necessidade

Para mais informações, entre em contato com contato@emerge.org.br

Financiamento de R$ 1,655 mi para:
• Capital: Leitor de Elisa: R$ 150 mil;
• Bolsas e diárias/passagens: R$ 220 mil;
• Serviços produção placas: R$ 500 mil;
• Pipetas multicanal, kit de coleta de amostra, insumos para laboratório químico,

plástico e biomol, serviços de importação/exportação: R$ 185 mil.

OUTRA

Para resolver esse desafio, propomos um imunoensaio multiplex para doenças 
respiratórias do tipo Elisa array. Esta plataforma nos permite avaliar o paciente para 
diferentes doenças em um mesmo ensaio, seus estágio – infecção ativa, 
soroconversão, com rapidez, com baixo custo, alta sensibilidade e especificidade.
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#07 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E SIMULTÂNEO DE ZIKA, DENGUE, CHIKUNGUNYA, CORONAVÍRUS E 
COINFECÇÕES BASEADA EM BIOMARCADORES MOLECULARES

Organização/instituição responsável

O grande número de subnotificações, falsos negativos e falsos positivos (co-
infecções) colocou o diagnóstico como o principal problema para conter o avanço da 
pandemia de COVID-19. Recentemente, cerca de 16 mil amostras de pacientes e mais 
de 200 casos de óbitos aguardam para serem diagnosticados.

Problema que a tecnologia resolve

Nós estamos adaptando a tecnologia de diagnóstico diferencial de zika, dengue, 
chikungunya e coinfecção para responder também a COVID-19. Estamos buscando, 
identificando e medindo os níveis dos metabólitos que são os biomarcadores da 
infecção por COVID-19 em várias condições clinicas: pacientes infectados 
assintomáticos, infectados com sintomas leves e infectados com quadro clínicos 
mais graves.

Solução proposta

Pesquisador(a) principal

Fábio Neves dos Santos, pós-doutor em Química e Medicina

Apoio necessário

INFRAESTRUTURA LABORATORIAL MATERIAIS

ESPAÇO FÍSICO PARA PRODUÇÃO EM ESCALA

MENTORIAS

CAPITAL FINANCEIRO

Categorias da solução

DIAGNÓSTICO TRATAMENTO EPIs PREVENÇÃO

PRODUÇÃO DE ISUMOS EQUIPAMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO

Estamos na fase final de seleção e quantificação dos biomarcadores que melhor 
descrevem o quadro clínico dos pacientes segundo seus sintomas, grau de infecção 
e nível de resposta do sistema imune, e o desenvolvimento um modelo estatístico 
que possa fazer predições do estado clínicos dos pacientes.

Etapa em que se encontra o desenvolvimento

Detalhamento da necessidade

Para mais informações, entre em contato com contato@emerge.org.br

R$ 2 milhões ou laboratório com estrutura contendo:
• Sistemas de cromatografia líquida acoplada com espectrômetro de massas;
• Estrutura simples para extração de metabólitos de plasma;
• Equipamentos básicos de laboratório de microbiologia;
• Solventes, padrões e calibrantes para as análises de espectrometria de massas;
• Estrutura de bioinformática para construção dos modelos matemáticos.

OUTRA
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#08 DIGITALIZADORES DE DADOS DE SENSORES

Organização/instituição responsável

A Gaugit desenvolve digitalizadores de sinais de sensores que podem ser utilizados 
em tecnologias como citometria de fluxo e outras aplicações biomédicas baseadas 
em fotomultiplicadoras de silício.

Problema que a tecnologia resolve

A Gaugit está desenvolvendo instrumentação para tomografia por emissão de pósitrons 
usando uma abordagem digital de processamento de sinais.

Solução proposta

Pesquisador(a) principal

Daniel Bonifácio, pós-doutor em Física

Apoio necessário

INFRAESTRUTURA LABORATORIAL MATERIAIS

ESPAÇO FÍSICO PARA PRODUÇÃO EM ESCALA

MENTORIAS

CAPITAL FINANCEIRO

Categorias da solução

DIAGNÓSTICO TRATAMENTO EPIs PREVENÇÃO

PRODUÇÃO DE ISUMOS EQUIPAMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO

Em andamento em conjunto com IPT-EMBRAPII.

Etapa em que se encontra o desenvolvimento

Detalhamento da necessidade

Para mais informações, entre em contato com contato@emerge.org.br

• Componentes e montagem e fabricação de placas;
• Capital financeiro para contratação de recursos humanos.

OUTRA
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#09 VACINA PARA SARS-COV-2 | COVID-19

Organização/instituição responsável

A terapia Anti-Sense atua no préRNAm de forma a silenciar trechos indesejados do 
DNA para evitar a propagação de erros causados por possíveis instabilidades 
gênicas. Muitas vezes os trechos que são silenciados contém informações que não 
deveriam estar sendo eliminadas, mas sim corrigidas. Até o momento não há solução 
para o problema e a terapia causa outros danos ou até a morte celular.

Problema que a tecnologia resolve

Propomos o desenvolvimento por biologia computacional dois Oligonucleotídeos
Antisense (ASO) de DNA sintéticos da SARS-CoV-2, capazes de induzir resposta 
imune passiva através da interação com receptores de linfócitos T.

Solução proposta

Pesquisador(a) principal

Caio Bruno Leal, mestre em Genética

Apoio necessário

INFRAESTRUTURA LABORATORIAL MATERIAIS

ESPAÇO FÍSICO PARA PRODUÇÃO EM ESCALA

MENTORIAS

CAPITAL FINANCEIRO

Categorias da solução

DIAGNÓSTICO TRATAMENTO EPIs PREVENÇÃO

PRODUÇÃO DE ISUMOS EQUIPAMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO

In silico

Etapa em que se encontra o desenvolvimento

Detalhamento da necessidade

Para mais informações, entre em contato com contato@emerge.org.br

• R$ 5,4 mi para fase Pré-Clínica Vacina SARS-CoV-2 | COVID-19.

OUTRA
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#10 NOVOS FÁRMACOS E SISTEMAS DE LIBERAÇÃO CONTRA O CORONA VÍRUS

Organização/instituição responsável

Como ainda não existe um fármaco eficiente e eficaz contra o corona vírus, nós 
trabalhamos com novas moléculas e sistemas polímeros, que foram ativas in vitro 
contra algumas doenças, como Chagas, leishmaniose e que podem ser ativas contra 
o corona vírus.

Problema que a tecnologia resolve

Desenvolvemos sistemas poliméricos com novas moléculas ativas contra Chagas e 
leishmaniose e os sistemas aumentaram as atividades destas moléculas.

Solução proposta

Pesquisador(a) principal

Ádley A. N. Lima, doutor em Ciencias Farmacéuticas

Apoio necessário

INFRAESTRUTURA LABORATORIAL MATERIAIS

ESPAÇO FÍSICO PARA PRODUÇÃO EM ESCALA

MENTORIAS

CAPITAL FINANCEIRO

Categorias da solução

DIAGNÓSTICO TRATAMENTO EPIs PREVENÇÃO

PRODUÇÃO DE ISUMOS EQUIPAMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO

Sistemas polímericos desenvolvidos, caracterizados físico-quimicamente e testados 
in vitro contra Chagas e leishmaniose. Queremos testar contra vírus, principalmente o 
corona vírus, para disponibilizar novas alternativas terapêuticas contra.

Etapa em que se encontra o desenvolvimento

Detalhamento da necessidade

Para mais informações, entre em contato com contato@emerge.org.br

• R$ 150 mil para a síntese das moléculas, aquisição de polímeros, reagentes e 
equipamentos, para a obtenção de novos sistemas, em uma maior quantidade.

• Infraestrutura laboratorial para realizar os ensaios contra o corona vírus.

OUTRA
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#11 NANOANTICORPOS PARA TRATAMENTO DA SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE POR 
CORONAVÍRUS

Organização/instituição responsável

Tratamento de infecções virais causadas pelo COVID19 utilizando anticorpos 
recombinantes. Esta plataforma pode ser utilizada também para o tratamento de 
outra infeções virais além dos respiratórios (H1N1, H3N2), a Dengue, Zika, 
Chicungunha, hantavírus, HIV, HTLV, FA, raiva entre outros.

Problema que a tecnologia resolve

Produção de nanocorpos recombinantes (< 15 KDa) para o tratamento de infeções 
virais. Nosso time tem expertise no desenvolvimento, produção de lotes piloto, testes 
clínicos e ensaios clínicos.

Solução proposta

Pesquisador(a) principal

Denis J. Svicerot, pós-doutor em Terapia Celular

Apoio necessário

INFRAESTRUTURA LABORATORIAL MATERIAIS

ESPAÇO FÍSICO PARA PRODUÇÃO EM ESCALA

MENTORIAS

CAPITAL FINANCEIRO

Categorias da solução

DIAGNÓSTICO TRATAMENTO EPIs PREVENÇÃO

PRODUÇÃO DE ISUMOS EQUIPAMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO

Desenvolvimento do protótipo, mas devido à experiência na produção e ensaios 
clínicos com outros soros, o avanço das etapas será rápido.

Etapa em que se encontra o desenvolvimento

Detalhamento da necessidade

Para mais informações, entre em contato com contato@emerge.org.br

• Apoio de indústria farmacêutica nacional para o projeto de P&DI.

OUTRA
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#12 COMPOSTO EXTRAÍDO DO RASTRO DE LESMA CAPAZ DE INIBIR O CRESCIMENTO VIRAL EM 
PLACAS DE CULTIVO CELULAR

Organização/instituição responsável

Não há tratamento especifico e reconhecido pelos órgãos de saúde para o 
tratamento de infecções causadas pelo novo coronavírus.

Problema que a tecnologia resolve

Desenvolvemos um processo de obtenção do material natural e realizamos os 
experimentos preliminares. Precisamos desenvolver o composto sintético para 
podermos escalonar.

Solução proposta

Pesquisador(a) principal

Ana Rita T. Piza, pós- doutora em Biotecnologia

Apoio necessário

INFRAESTRUTURA LABORATORIAL MATERIAIS

ESPAÇO FÍSICO PARA PRODUÇÃO EM ESCALA

MENTORIAS

CAPITAL FINANCEIRO

Categorias da solução

DIAGNÓSTICO TRATAMENTO EPIs PREVENÇÃO

PRODUÇÃO DE ISUMOS EQUIPAMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO

Estamos em fase inicial do desenvolvimento. Precisamos de pessoal capacitado para 
estudar a forma sintética do composto e realizar os experimentos farmacológicos e 
toxicológicos, ensaios clínicos e da forma farmacológica.

Etapa em que se encontra o desenvolvimento

Detalhamento da necessidade

Para mais informações, entre em contato com contato@emerge.org.br

OUTRA

• Equipe: químico de síntese e construção molecular, farmacêutico para nortear os
experimentos toxicológicos e farmacológicos e um biólogo para realização dos
experimentos com o vírus;

• R$ 5 mi para itens laboratoriais diversos para a execução das etapas;
• Laboratório de purificação e isolamento de moléculas;
• Acesso à cultivo celular de vírus (NB3).



EPIs, PREVENÇÃO
E ESTERIALIZAÇÃO
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#13 EQUIPAMENTOS PARA DESINFECÇÃO DE AR E SUPERFÍCIES COM LUZ ULTRAVIOLETA

Organização/instituição responsável

Enquanto o coronavírus pode sobreviver no ar por mais de 3 horas e em superfícies 
por 3 dias, a luz ultravioleta pode eliminá-lo em segundos.

Problema que a tecnologia resolve

Estamos desenvolvendo equipamentos para descontaminação de ar e superfícies 
para combater a transmissão do vírus.

Solução proposta

Pesquisador(a) principal

Caetano Sabino, doutor em Microbiologia

Apoio necessário

INFRAESTRUTURA LABORATORIAL MATERIAIS

ESPAÇO FÍSICO PARA PRODUÇÃO EM ESCALA

MENTORIAS

CAPITAL FINANCEIRO

Categorias da solução

DIAGNÓSTICO TRATAMENTO EPIs PREVENÇÃO

PRODUÇÃO DE ISUMOS EQUIPAMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO

Temos um protótipo de escala real para desinfecção de ar funcionando e projetos 
finais deste e de outros sistemas para descontaminação de superfícies e EPIs.

Etapa em que se encontra o desenvolvimento

Detalhamento da necessidade

Para mais informações, entre em contato com contato@emerge.org.br

Financiamento de R$ 1 milhão para:
• Compra de materiais (lâmpadas, componentes eletrônicos, aço inox, etc)
• Aumento a equipe (+10 colaboradores)
• Contratação de serviços de terceiros para corte e dobra de chapas de inox;

• Mentoria para estratégia de produção em massa, logística, regulatório, marketing e
vendas.

OUTRA
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#14 NANO-REVESTIMENTO ANTIMICROBIANO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS E VÍTREAS

Organização/instituição responsável

Contaminação de superfícies em locais públicos de alto fluxo de pessoas como 
estações de metrô e ônibus, veículos públicos e hospitais.

Problema que a tecnologia resolve

Tinta baseada em mistura de nanopartículas com propriedades antimicrobianas para 
aplicação simples em superfícies metálicas e vítreas através de pulverizador de ar 
comprimido.

Solução proposta

Pesquisador(a) principal

Bruno Lima, doutor em Engenharia de Materiais

Apoio necessário

INFRAESTRUTURA LABORATORIAL MATERIAIS

ESPAÇO FÍSICO PARA PRODUÇÃO EM ESCALA

MENTORIAS

CAPITAL FINANCEIRO

Categorias da solução

DIAGNÓSTICO TRATAMENTO EPIs PREVENÇÃO

PRODUÇÃO DE ISUMOS EQUIPAMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO

Já temos as nanopartículas prontas, vamos começar o desenvolvimento do método 
de aplicação e validando as propriedades antimicrobianas.

Etapa em que se encontra o desenvolvimento

Detalhamento da necessidade

Para mais informações, entre em contato com contato@emerge.org.br

• Infraestrutura para ensaios antimicrobianos;
• R$ 300 a 500 mil para equipe e matéria prima;
• Mentoria sobre modelo de negócios e regulatório.

OUTRO: REVESTIMENTO PARA ESTERIALIZAÇÃO
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#15 EPIS COM NANOPARTÍCULAS DE PRATA COM AÇÃO ANTIMICROBIANA, COM O INTUITO DE 
AUMENTAR A DURABILIDADE DESSES PRODUTOS

Organização/instituição responsável

Melhorar e durabilidade de EPIs. Máscaras e jalecos descartáveis por exemplo não 
mantêm sua eficácia por muito tempo.

Problema que a tecnologia resolve

Estamos impregnando as Nanopartículas de prata produzidas de forma biológica 
(BioAgNP) com ação antimicrobiana (inclusive contra vírus) em materiais de EPIs e 
outros como tecidos de lençóis e fronhas hospitalares, com o objetivo de aumentar a 
durabilidade desses materiais e ao mesmo tempo aumentar a proteção contra os 
microrganismos.

Solução proposta

Pesquisador(a) principal

Marcelly C. Gonçalves, mestre em Biomedicina

Apoio necessário

INFRAESTRUTURA LABORATORIAL MATERIAIS

ESPAÇO FÍSICO PARA PRODUÇÃO EM ESCALA

MENTORIAS

CAPITAL FINANCEIRO

Categorias da solução

DIAGNÓSTICO TRATAMENTO EPIs PREVENÇÃO

PRODUÇÃO DE ISUMOS EQUIPAMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO

Estamos na etapa de testes: qual a melhor forma de impregnação da BioAgNP nos 
materiais; até quantas lavagens a BioAgNP se mantém com ação no material. 
Precisamos finalizar esse teste e validar burocratimente os produtos para chegar até 
a sociedade.

Etapa em que se encontra o desenvolvimento

Detalhamento da necessidade

Para mais informações, entre em contato com contato@emerge.org.br

Financiamento de 235 mil para:
• Nitrato de prata: R$ 10 mil;
• Reagentes: R$ 5 mil;
• Reator: R$ 20 mil;
• Spay drier: R$ 200 mil.

OUTRA
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#16 SISTEMA DE RECOBRIMENTO À BASE DE QUITOSANA, PARA VESTIMENTAS HOSPITALARES DE 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA PREVENIR A CONTAMINAÇÃO DA COVID-19

Organização/instituição responsável

O spray de quitosana possui ação antiviral e é um sistema de recobrimento para 
vestimentas dos profissionais de saúde. A utilização ajudaria a achatar a curva da 
COVID-19 diminuindo o número de casos, evitando sobrecarga e colapso no SUS. Ele 
possui atividade antimicrobiana, antifúngica e antiviral, ação anti-inflamatória e 
regenerativa, é atóxico, biodegradável e biocompatível.

Problema que a tecnologia resolve

Solução proposta

Pesquisador(a) principal

Lívia Neves Marques, mestre em Engenharia de Biomateriais

Apoio necessário

INFRAESTRUTURA LABORATORIAL MATERIAIS

ESPAÇO FÍSICO PARA PRODUÇÃO EM ESCALA

MENTORIAS

CAPITAL FINANCEIRO

Categorias da solução

DIAGNÓSTICO TRATAMENTO EPIs PREVENÇÃO

PRODUÇÃO DE ISUMOS EQUIPAMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO

O produto spray de quitosana possui protótipo testado em ambiente laboratorial.  A 
Certech Biomateriais e Serviços Ltda, desenvolveu uma tecnologia patenteada para 
produzir o pó da quitosana (base para a fabricação do spray) a partir da casca de 
camarão.

Etapa em que se encontra o desenvolvimento

Detalhamento da necessidade

Para mais informações, entre em contato com contato@emerge.org.br

OUTRA

O spray é produzido a partir de reagentes e pó de quitosana grau médico. Este pode 
ser importado ou produzido a partir da casca do camarão. Da casca obtém-se em 
laboratório, produto de alto valor agregado. O spray forma um filme que protege as 
superfícies contra entrada de bactérias e vírus, inativa microrganismos existentes e 
mantem a superfície protegida de contaminação por 7 dias ou até lavagem.

Financiamento de R$ 534 mil para:
• Ensaios do controle de qualidade durante a produção do spray: R$ 104 mil;
• Empresa para esterilização do produto final: R$ 40 mil;
• Matérias primas, frascos para envase e insumos para desenvolvimento: R$ 150 mil;
• Contratação de pesquisadores (bolsas): R$ 200 mil;
• Depósito de patentes para proteção da Propriedade Intelectual: R$ 40 mil.
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#17 INVIABILIZAR INFECÇÕES CAUSADA POR PARTÍCULAS VIRAIS DA COVID-19 COM NANOTECNOLOGIA

Organização/instituição responsável

Inativar o corona virus em tecido, máscaras, superfície e águas pluviais usando 
tecnologia nacional,   independente de reagentes importados, ecologicamente 
correta, atóxica e não bioacumulativa

Problema que a tecnologia resolve

Desenvolvemos nanopartículas modificadas com grupos funcionais que funcionam 
no reconhecimento de glicoproteínas presentes na superfície do vírus. O conceito 
utilizado já vem sendo estudado para os virus HIV, Influenza, Herpes, etc.

Solução proposta

Pesquisador(a) principal

Marcelo Rodrigues, pós-doutor em Química

Apoio necessário

INFRAESTRUTURA LABORATORIAL MATERIAIS

ESPAÇO FÍSICO PARA PRODUÇÃO EM ESCALA

MENTORIAS

CAPITAL FINANCEIRO

Categorias da solução

DIAGNÓSTICO TRATAMENTO EPIs PREVENÇÃO

PRODUÇÃO DE ISUMOS EQUIPAMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO

A nossa startup desenvolveu todo o processo de produção em escala do 
nanomaterial.    Realizamos testes preliminares com saccarídeos e  SIV (Simian
Immunodeficiency Virus). Para o Covid-19 será necessário realizar testes de 
acoplamento da nanopartícula ao vírus e avaliar a atividade viral.

Etapa em que se encontra o desenvolvimento

Detalhamento da necessidade

Para mais informações, entre em contato com contato@emerge.org.br

• Infraestrutura laboratorial para realização dos ensaios com Covid-19.

OUTRA
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#18 DESINFETANTE NANOTECNOLÓGICO PARA AJUDAR NA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES

Organização/instituição responsável

O tempo de ação da desinfecção - aumentar o poder residual do ativo que noutros 
seriam baixo.

Problema que a tecnologia resolve

Apresentar uma alternativa para desinfecção de alta eficácia usando nanopartículas 
de prata biológicas ("verdes").

Solução proposta

Pesquisador(a) principal

Gerson Nakazato, pós-doutor em Microbiologia

Apoio necessário

INFRAESTRUTURA LABORATORIAL MATERIAIS

ESPAÇO FÍSICO PARA PRODUÇÃO EM ESCALA

MENTORIAS

CAPITAL FINANCEIRO

Categorias da solução

DIAGNÓSTICO TRATAMENTO EPIs PREVENÇÃO

PRODUÇÃO DE ISUMOS EQUIPAMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO

Produção em larga escala das nanopartículas (falta o registro).

Etapa em que se encontra o desenvolvimento

Detalhamento da necessidade

Para mais informações, entre em contato com contato@emerge.org.br

• Materiais (prata, frascos, reagentes);
• Reator de 200 litros - 1 ano;
• Registro e patente de produtos.

OUTRA
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#19 MONITORAMENTO RESPIRATÓRIO REMOTO FRENTE A PANDEMIA DE COVID-19

Organização/instituição responsável

Frente a sobrecarga dos sistemas de saúde, a necessidade de gestão de múltiplos 
casos críticos e otimização da utilização de recursos escassos e orientação das 
internações, faz-se necessário um aparato que possa monitorar os pacientes, no que 
tange a padrão respiratório e temperatura corporal, para orientar as internações de 
forma estratificada.

Problema que a tecnologia resolve

Solução proposta

Pesquisador(a) principal

Soraia K P Costa, pós-doutora em Farmacologia

Apoio necessário

INFRAESTRUTURA LABORATORIAL MATERIAIS

ESPAÇO FÍSICO PARA PRODUÇÃO EM ESCALA

MENTORIAS

CAPITAL FINANCEIRO

Categorias da solução

DIAGNÓSTICO TRATAMENTO EPIs PREVENÇÃO

PRODUÇÃO DE ISUMOS EQUIPAMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO

Mínimo produto viável validado cientificamente em parceria com a USP (Poli e ICB).

Etapa em que se encontra o desenvolvimento

Detalhamento da necessidade

Para mais informações, entre em contato com contato@emerge.org.br

Financiamento de R$ 706 mil para:
• R$ 20.400 para materiais de consumo para aprimoramento do wearable;
• R$ 108.000 para infra de software e incremento do Dashboard;
• R$ 64.000 serviços técnicos;
• R$ 513.600 para produção lote 1 e implantação.

OUTRA

Sistema de monitoramento composto por wearable capaz de captar o padrão 
respiratório, temperatura e geolocalização dos pacientes e de um Dashboard que 
agrega as informações de forma estratificada, possibilitando acesso a relatórios 
epidemiológicos, número de infectados, sintomáticos, taxa de cura, estratificação do 
risco de internação entre outros.



PRODUÇÃO
DE INSUMOS
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#20 PLATAFORMA TRIDIMENSIONAL GRATUITA PARA ESTUDOS IN VITRO DO CORONAVÍRUS NO EPITÉLIO 
PULMONAR E DESENVOLVIMENTO DE ALVOS TERAPÊUTICOS

Organização/instituição responsável

As plataformas disponíveis para investigação in vitro do coronavirus no epitélio 
pulmonar não são representativas do tecido encontrado no pulmão humano. As 
culturas tradicionais submetem as células a um microambiente diverso daquele 
encontrado no órgão. Em última instância, isso leva centenas de novos compostos a 
serem submetidos a testes pré-clínicos e clínicos, com baixíssima taxa de sucesso.

Problema que a tecnologia resolve

Solução proposta

Pesquisador(a) principal

Gabriel Liguori, doutor em Engenharia de Tecidos

Apoio necessário

INFRAESTRUTURA LABORATORIAL MATERIAIS

ESPAÇO FÍSICO PARA PRODUÇÃO EM ESCALA

MENTORIAS

CAPITAL FINANCEIRO

Categorias da solução

DIAGNÓSTICO TRATAMENTO EPIs PREVENÇÃO

PRODUÇÃO DE ISUMOS EQUIPAMENTOS DE ESTERELIZAÇÃO

A plataforma já está sendo distribuída gratuitamente para os pesquisadores no site 
tissuelabs.com/covid-19. Temos, porém, limitações quanto à capacidade de 
produção dessas plataformas (3 un/dia). Poderíamos, porém, expandir a produção 
com a aquisição de equipamentos e insumos adicionais.

Etapa em que se encontra o desenvolvimento

Detalhamento da necessidade

Para mais informações, entre em contato com contato@emerge.org.br

R$ 60 mil para elevar a produção de 3 para 30 plataformas por dia. O recurso será
distribuído em:
• Equipamentos (impressoras 3D SLA);
• Insumos (resinas e biológicos);
• Logística de entrega (courrier e transportadoras).

OUTRA: INSUMOS PARA PESQUISAS

Uma plataforma tridimensional contendo matriz extracelular, ou seja, o tecido de 
suporte às células presente no pulmão. Nessa plataforma, as células epiteliais (que 
podem ser personalizadas pelo pesquisador) ficam expostas a um microambiente 
mimético àquele encontrado no órgão dos pacientes.
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OUTRAS OPORTUNIDADES



36

OUTRAS INICIATIVAS PARA APOIAR

Pesquisadores da Poli-USP desenvolvem ventilador pulmonar para enfrentar crise do COVID-19. Equipe de engenharia multidisciplinar criou um projeto de baixo custo, livre de patente, e

de rápida produção, com insumos de fácil acesso no Brasil. Você pode contribuir.

Mais informações Como apoiar

A Fiocruz lançou o programa Unidos contra a Covid-19, com o objetivo de formar uma rede de parceiros apoiadores, a fim de levantar recursos em um fundo emergencial para pesquisa,

informação e ações de combate ao novo coronavírus.

Mais informações Como apoiar

Campanha recebe doações para hospitais da UFRJ.

Mais informações Como apoiar

No sentido de encaminhar as doações para o combate ao novo Coronavírus, a Unicamp criou uma Célula de Doações para orientar os doadores, estabelecendo canais para

esclarecimentos, por e-mail e por telefone.

Mais informações Como apoiar

O Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS) da UFRGS está realizando testes de Covid-19 para atender a demanda do Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul

(LACEN/RS) e necessita de recursos financeiros para aquisição de insumos e equipamentos que permitam aumentar sua capacidade.

Mais informações Como apoiar

A UFMG precisa de doações para o Hospital das Clínicas e também o Hospital Risoleta Neves e a UPA Centro-Sul, administradas pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa

(Fundep), referência no tratamento da Covid-19.

Mais informações Como apoiar

https://www.poli.usp.br/inspire
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/inspire-respirador-de-baixo-custo-da-escola-politecnica-da-usp
https://unidos.fiocruz.br/
https://unidos.fiocruz.br/#quero-apoiar
https://ufrj.br/noticia/2020/03/23/coronavirus-campanha-recebe-doacoes-para-hospitais-da-ufrj
https://ufrj.br/noticia/2020/03/23/coronavirus-campanha-recebe-doacoes-para-hospitais-da-ufrj
https://www.unicamp.br/unicamp/coronavirus/
https://www.unicamp.br/unicamp/coronavirus/doacoes
http://www.ufrgs.br/ufrgs/noticias/icbs-pede-doacoes-para-realizar-testes-de-covid-19
http://www.ufrgs.br/ufrgs/noticias/icbs-pede-doacoes-para-realizar-testes-de-covid-19
https://ufmg.br/colaborehospitais
https://www.colaborehospitaisufmg.com/


CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O CHAMADO PARA A 
CIÊNCIA EMPREENDEDORA

O conhecimento é uma importante característica que 

difere esta das outras epidemias enfrentadas pela 

humanidade. Seja o conhecimento proporcionado 

pelos meios de comunicação ou, principalmente, pelo 

nível cada vez mais aprofundado da ciência. Desde a 

genética ou origem do novo vírus aos meios de 

propagação, diagnóstico ou tratamento. Algumas 

dessas brilhantes iniciativas você pode conhecer mais 

nesse breve texto que escrevemos.

Nossa geração nunca vivenciou um desafio semelhante. 

Compete a nós enfrentarmos com as melhores ferramentas 

que estão à nossa mão, em especial a ciência. 

Investidores, gestores públicos, executivos de grandes 

organizações, empreendedores e empresários, contamos 

com vocês para apoiarem e contribuírem com a ciência 

brasileira e, assim, impulsionar seus resultados e 

solucionarmos esta crise.

Contem conosco!

Quer apoiar alguma dessas iniciativas?

Entre em contato conosco!

contato@emerge.org.br

https://medium.com/@emergebrasil/universidades-empreendedoras-em-tempos-de-covid-19-769ac3daba5a



