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A startup pretende estabelecer um ʻnovo sinal vitalʼ e transformar a vida de mais de 1 bilhão de

pessoas nos próximos anos com sua solução de acesso não invasivo a dados da pressão

intracraniana. O próximo passo em território norte-americano será intensificar as pesquisas para

divulgar a inovação entre a comunidade médica e científica, consolidando as bases para atuação

comercial nesse importante mercado

O Food and Drug Administration (FDA) liberou para uso nos Estados Unidos a inovação tecnológica de

grande impacto na medicina e na pesquisa da startup brasileira brain4care. Trata-se do método não

invasivo de monitorização da complacência cerebral (CC) por meio da morfologia do pulso da pressão

intracraniana (PIC). A solução envolve um sensor externo encostado na cabeça do paciente, que é

capaz de captar alterações e condições que antes somente poderiam ser coletadas por meios

invasivos, como um cateter inserido cirurgicamente no cérebro. Com essa nova possibilidade de

acompanhar de maneira muito mais simples, rápida e acessível a evolução do quadro clínico de

pacientes neurocríticos, a startup prevê a criação de um ʻnovo sinal vital ,̓ com potencial para

transformar a vida de 1 bilhão de pessoas nos próximos anos.

“A liberação do nosso método pelo FDA é uma conquista importante para o próximo passo de nossa

estratégia de consolidar a inovação no mercado norte-americano. No Brasil, já temos hospitais e

instituições de pesquisa utilizando a monitorização não invasiva da PIC”, diz Plinio Targa, CEO da

brain4care. Segundo o diretor científico da startup, Gustavo Frigieri, a coleta de dados da PIC por meio

de métodos invasivos restringia essa opção a casos selecionados, em geral de pacientes mais graves.

Com a possibilidade de monitorizar a PIC de maneira não invasiva, esses dados ficam acessíveis para

uso em diagnóstico, acompanhamento de pacientes, além de abrir um enorme campo para

pesquisadores.
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Por sinal, nos Estados Unidos, a brain4care já faz uma importante pesquisa na Stanford University. Os

cientistas dessa universidade estão comparando os dados da monitorização invasiva da PIC com a

feita pelo método brain4care. As conclusões intermediárias do estudo serão publicadas no final deste

ano. Diretor da brain4care nos Estados Unidos, Claudio Menegusso, destaca a importância de acelerar

pesquisas em território norte-americano com objetivo de aumentar o volume de evidências

científicas, ampliando o conhecimento do método pela comunidade médica.

Quebra de paradigma na medicina

O desenvolvimento o método inovador da brain4care foi possível graças aos estudos do Professor

Sérgio Mascarenhas de Oliveira, físico e químico brasileiro reconhecido por sua atuação em ciência e

educação. Diagnosticado em 2005, aos 77 anos, com hidrocefalia, doença que provoca acúmulo de

líquor em cavidades do cérebro, Mascarenhas fez uma cirurgia para implantar uma válvula que drena

o excesso de líquido e retornou à sua vida normal. Movido pelo inconformismo diante dos

procedimentos invasivos, realizou experimentos que provaram que o crânio é expansível e que suas

deformações podem ser captadas por fora. O resultado derrubou um dos pilares da Doutrina de

Monro-Kellie, estabelecida há 200 anos. A partir de sua descoberta, Mascarenhas desenvolveu o

método brain4care. A monitorização não invasiva por meio de um sensor levanta dados sobre a CC

por meio da morfologia do pulso da PIC, expressa em dois gráficos: um mostra a morfologia da curva

minuto a minuto e a correlação entre seus pulsos; e o outro, a tendência da pressão ao longo do

período monitorado.

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuOYV9GNAGlvZFD7jeY-coj9kr--sWYlWNx_RYb8eTa3_H1N9vliOHG-q9yYFZyKIo0XsplrSpww6p1Ev0hO-wR-I2t3v0xSat_aXPbKYoc0RUAxu01zPlI5mjWto0O92yB2lwIOcdFyLbKuvZ1xhs6NY0vEJ8jCEDpy9MDdKrQ5bPC9kj01RMN-C6rp63or0huxh5KXKdAi_2muSFPAexLazh5NM-t2ZCMbQDMU1H5b_2rH5aQMd8M6DmL15ovP7hDRqo51KRLmzrPI55jFMj4LoWEcOKCoPvNFp6NPQs3P5jJHm5CZqJGrKWfSQBqeL_9GvgzOmEVcSUdGwQ&sai=AMfl-YSZ3mMXSN1qvTZ9DDTJGp4B0CSYSXncXyDcpf19LJwDlp88Rd01F4AIhsUI2zLcrH1kFLvo3Wa3RNwhcWnwWa9e1imA15hCS0K6xJs-oWEyvQFElRpPV4ylQQw5siU9x8Qq&sig=Cg0ArKJSzBR93fG1J1OJ&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.saudebusiness.com/biblioteca/fluxo-de-caixa-e-antecipacao-de-recebiveis-descomplicando-gestao-financeira-na-saude
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvxvfYua5POMcoMtD0U_Lr6sdTwV3uK1eSf3ArAR_BGYvVS0GsxxmhbuVUl0swI2vYZeX6QWv6pBWKO7kFMn9eREln0sOf4oHUvHHZIPIOKYl8WP1xzyVGcrejpCq8F-fqq1aElDqhemowUB9HmJyAppepEHPnKqMKJ9pJStPRER1F5V8mx2dwAVWWngZSx9yp5UOpo3qG9MADgscIyPwlT4Z1_1cYUM16_ZM_OTewMHUdDBhb8AToRG_NvvfenGQNjNYk70iWgSWHmlZYy0qLAv2rCPpNB8glRhJF_vBNpV8uop79TPOyCQUFjPnUbJWcxr__cpoehD_wBIbI&sai=AMfl-YSEteY4wXiAFekix22Sl7oDB4Z-XifYy3PFdbJsjblEtJ5MiRe87v1MfPor7Z6aK9zCXX1BJ1NjNayfcZhNQ1jjvx3SCTT_hhdHj1LY5wo0M52M5aAK_iWCpE3HkPz0XXCX&sig=Cg0ArKJSzOLgsapR7eJ_&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.saudebusiness.com/ti-e-inovacao/solucoes-e-tecnologias-da-asp-contribuem-para-o-protagonismo-do-cme-e-seguranca-do


2/15/22, 5:47 PM Brasileira brain4care tem tecnologia liberada pelo FDA e planeja

https://www.saudebusiness.com/empreendedorismo/brasileira-brain4care-tem-tecnologia-liberada-pelo-fda-e-planeja-entrada-nos-eua 5/10

Prêmio Reclame Aqui 2021: os
vencedores das categorias
05 JAN, 2022

Prêmio Reclame Aqui 2021: os
destaques na categoria de
05 JAN, 2022

Jovem empreendedor cria
startup de grandes resultados na
23 NOV, 2021

Profissionais de saúde pioneiras
em ECMO são exemplo de
18 NOV, 2021

TAG: MERCADO

Sobre a brain4care

A brain4care é uma startup brasileira que nasceu a partir do desenvolvimento de uma inovação

disruptiva: método pioneiro no mundo capaz de monitorar a complacência cerebral (CC) por meio da

morfologia do pulso da pressão intracraniana (PIC) e sua tendência ao longo do tempo, de maneira

totalmente não invasiva. O propósito da brain4care é desafiar os limites da medicina para vivenciar

histórias de saúde e felicidade. Sua missão é reduzir a dor e o sofrimento de milhões de pessoas

estabelecendo um novo sinal vital, acessível a todos e em qualquer lugar. No Brasil, a empresa conta

com escritórios nas cidades de São Paulo e São Carlos, e nos Estados Unidos, em Atlanta. A brain4care

foi acelerada pela Singularity University em 2017, escolhida entre mais de 500 candidatas de todo

mundo. Além disso, foi finalista do Global Grand Challenge Awards by Singularity University,

reconhecida pelo uso de tecnologias exponenciais para impactar positivamente a vida das pessoas

em escala global e teve sua tecnologia exposta no Exponential Medicine em 2017 e 2019. Foi também

vencedora do prêmio INOVA Saúde 2017, da ABIMO. Em 2018, foi apontada no ranking ʻ100 Startups to

Watch 2018 ,̓ um estudo das revistas PEGN e Época Negócios, da Editora Globo, e da Corp.VC, braço de

corporate venture da consultoria EloGroup. Em 2019, a brain4care venceu do projeto Startups Anahp,

da Associação Brasileira de Hospitais Privados.
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