
Desafiar os limites da medicina para 
vivenciar histórias de saúde e felicidade !



Uma oportunidade social

Milhões de pessoas no mundo estão
sobre risco de morte ou de um 

tratamento médico inapropriado devido
a falta de informações vitais para um 

diagnóstico



O renomado cientista Sérgio 

Mascarenhas teve um diagnóstico

inapropriado, 

mas decidiu investigar

https://www.youtube.com/watch?v=erepXc81FgU

A inovação a partir de uma necessidade real

../Videos/Video Institucional En short.mp4
../Videos/Video Institucional En short.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=erepXc81FgU


Nossa proposta de valor

A Braincare desenvolveu uma solução

segura, simples de usar e economicamente
viável para monitorar a pressão

intracraniana (PIC)
de forma completamente NÃO-INVASIVA

Patenteado no Brasil, USA e Europa



Por que a PIC é importante?



Impacto Social

Milhões de pessoas estão sobre riscos de saúde sem apresentar
sintomas imediatos

O monitoramento da PIC pode salvar a vida de milhões de pacientes, 
reduzir o sofrimento, os riscos e o custo da saúde

Essa realidade não pode ser endereçada pelos métodos atuais, 
altamente invasivos

Os métodos atuais requerem sofisticada infraestrutura médica

Milhões de pacientes não tem acesso, devido a restrições econômicas
e geográficas



Dados USA (ano)

TRAUMATISMO CRANIANO ¹

• 1.5 milhão de casos
• 50,000 pessoas morrem
• 85,000 pessoas sofrem sequelas de longo prazo

AVC ²

• 800,000 casos

• 130,000 pessoas morrem

CONCUSSÃO ᶟ

• 300,000 casos relativos a esportes

TRIAGEM

• Zero monitoramento da complacência cerebral durante
uma triagem¹ Traumatic Brain Injury Association 

² Neurotechnology Industry Organization

ᶟ American Association of Neurological Surgeons



PIC Invasiva vs Não invasiva

Invasiva

BrainCare
Não Invasiva

r = 0,98 



O que mais podemos avaliar?

Neurologia - Trauma

Neurologia - Hidrocefalia

Infectologia - Meningite

Cardiologia

Nefrologia - Hemodiálise

Fisiologia Aeroespacial ...



Estudo comparativo

Não há no momento ofertas no mercado para
Monitoramento Não-Invasivo da PIC.

Invasivo
Monitora

Imagem
Não monitora

Baínha do Nervo Óptico
Não monitora

Modos alternativos para a obtenção da PIC:

Doppler Transcraniano
Não monitora



Nossas aplicações
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PESQUISA ACADÊMICA MEDICINA VETERINÁRIAMEDICINA HUMANA

Aplicações



BRAINCARE - MERCADOS POTENCIAL

LEITOS HOSPITALARES

CENTRO CIRÚRGICO

AMBULÂNCIA

PRONTO SOCORRO

TRIAGEM

UTI´s

Nosso foco inicial

CONCUSSÃO



STATUS

1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter

2017 2018

Clinical trial

Finalização da Patente

R&D improving

Investimento US

Processo FDA

Obtenção ANVISA

Strategic business plan

Investimentos BR

Operação e vendas no Brasil

Expansão de Parcerias



PARCERIA FAPESP

Olhar para dentro: 
 Desenvolvimento de um plano de negócios e análise das competências

Olhar para fora: 
 Busca de novas tecnologias

Suporte Financeiro: 
 Recursos humanos e materiais para desenvolvimento



www.braincare.com.br

plinio.targa@braincare.com.br arnaldo.betta@braincare.com.br


