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As tecnologias que revolucionam o
tratamento de feridas equeimaduras

Hora de desbravar as plantas
alimentícias não convencionais

Avanços e promessas do remédio
que mudou a história do diabetes

Um manual para se imunizar
contra a praga da era virtual
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O BRASIL NO
MAPA DAS
STARTUPSDE
SAÚDE MAIS
PROMISSORAS

Elas representaram o
país na maior feira de
biotecnologia do planeta

~Bio Digital
..,aconteceu em
junho e reuniu mais
de 7 mil participantes,
entre pesquisadores,
empreendedores e
representantes de
indústrias e órgãos
governamentais. O
evento virtual expõe e
reconhece as principais
promessas tecnológicas
para o combate de
doenças ea melhoria
da qualidade de vida.
Este ano, pela primeira
ve~. cinco healthtechs
nacionais foram
selecionadas pela
Associação Brasileira
da Indústria de
lnsumos Farmacêuticos
(Abiquifi) ea Agência
Brasileira de Promoção
de Exportações e
Investimentos (Apex-Brasil) para mostrar
suas inovações. ''As
startups são uma
via promissora no
desenvolvimento
de medicamentos
eoutras soluções
imprescindíveis no
enfrentamento dos
novos desafios da
população", avalia
Norberto Prestes,
presidente-executivo
daAbiquifi.
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REMÉDIO PARA CÂNCER AGRESSIVO
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Ao estudarem as características de uma molécula encontrada no
bioma brasileiro, pesquisadores da PHP Biotech, de Botucatu (S:),
perceberam que ela tinha uma ação antitumoral. O passo seguinte
foi sintetizá-la em laboratório, eliminando a parte tóxica de sua
constituição. Estava nascendo, assim, um medicamento inédito
que, nos testes, se mostrou eficaz contra o câncer de mama do tipo
triplo negativo, um dos mais agressivos. Eo melhor: preservando as
células saudáveis. A partir da feira de tecnologia, a empresa iniciou
uma cooperação com duas instituições americanas, e a perspectiva
é ter o novo fármaco disponível em cerca de cinco anos.
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As startups fazem
parte do novo
ecossistema da saúde.
Até vacinas para
Covid-19 vieram de
lgumas delas
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GENÉTICA NA PRESCRIÇÃO MÉDICA

A decodificação do genoma humano vem possibilitando um
e;
salto na chamada medicina de precisão, que leva em conta as
características de cada pessoa e a maneira como seu organismo
reage a determinados tratamentos. Laboratório de genética e
bioinformática, a GnTech, de Aorianópolis, representou o Brasil na
Bio Digital demonstrando justamente um avanço no maneira de
prescrever medicamentos: os testes farmacogenéticos que guiam
a tomada de decisão das melhores terapias paro pacientes com
doenças neurológicas, cardíacos, oncológicos e psiquiátricas.
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Ao estudarem as características de uma molécula encontrada no
biorna brasileiro, p~squisadores da PHP Biotech, de Botucatu (SP),
perceberam que ela tinha'uma ação antitumorol. O posso seguinfE
foi sintetizá-la em laboratório, eliminando o porte tóxica de sua
constituição. Estava nascendo, assim, um medicamento inédito
que, nos testes, se most~ou eficaz contra o câncer de mama do tipo
triplo negativo, u.m,dos mai~-agressivos. Eo melhor: preservando a!

células saudáveis. Apartir ~a feira de tecnologia, a empresa iniciou
uma cooperação com duas instituições americanas, e a perspectiva
é ter o novo fármaco disponível em cerco de cinco anos.

