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MISSÃO DE COMBATE AO COVID-19

BOLETIM DA INOVAÇÃO 

O Edital de Inovação para a Indústria apoia e financia projetos que

desenvolvam soluções de impacto aos problemas gerados pela pandemia do

novo coronavírus.

Os projetos devem estar focados em soluções para:

Se a sua empresa tem alguma ideia que possa contribuir no combate a esse

vírus, a submissão deve ser realizada, em aliança com um Instituto SENAI de

Inovação ou Instituto SENAI de Tecnologia.

Prazo de submissão: até 30 de abril.

Duração máxima dos projetos: 3 meses,
sem prorrogação.

Recursos financeiros totais: até R$10
milhões, distribuídos entres os projetos
selecionados.

Observações: 
- Os projetos devem ter impacto em até 40 dias;
- E não é obrigatória a contrapartida (financeira ou econômica) pelas empresas.

O IEL PODE AJUDAR A SUA EMPRESA NA ELABORAÇÃO DESSE PROJETO!

Entre em contato com a nossa equipe: 

(82) 9 9331 3838|nucleodeinovacao@ielal.com.br

Para saber mais, acesse: 
https://go.aws/3diIDp7

PREVENIR DIAGNOSTICAR COMBATER
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A inovação pode apresentar-se de diferentes

formas, desde pequenas mudanças na rotina dos

negócios, ao desenvolvimento de tecnologias

disruptivas com antecipação de tendências, ou

até mesmo a proposição de soluções

emergenciais de grande impacto para solução

e/ou mitigação de um problema em tempos de

pandemia, como a que o mundo enfrenta

atualmente em decorrência do novo coronavírus.

Em virtude da multiplicação dos casos de infecção

e do aumento da demanda por alguns materiais,

como máscaras, luvas, toucas e álcool em gel, a

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA,

publicou uma resolução que diminuiu a burocracia

necessária para poder adquirir, fabricar e importar

alguns produtos, válida por 180 dias. Com isso,

algumas empresas começaram um processo de

mobilização para reinventar seus processos,

aproveitando sua capacidade produtiva instalada

e atender a essa demanda. Veja alguns exemplos:

A Universidade Federal de Alagoas (UFAL), por meio do Laboratório de Computação

Científica e Visualização (LCCV) e do Laboratório de Fabricação Digital (FAB LAB) está

utilizando impressoras 3D na produção de protetores faciais (Face Shield) para

profissionais de saúde que terão contato direto com os paciente infectados.

Diante de uma corrida para salvar vidas, a escassez de ventiladores mecânicos desafia os

atendimentos de casos graves da Pandemia. Assim a Cooperativa dos Fisioterapeutas de

Alagoas (Fisiocoop), preocupando-se com a insuficiência de equipamentos disponíveis

para atender um grande fluxo de pacientes, está desenvolvendo testes para que um

único ventilador possa atender a necessidade de quatro pessoas simultaneamente.

A estilista alagoana, Manu Mortari, ensinou em seu perfil do Instagram a confeccionar

máscaras para o uso pessoal, devido a falta desse produto e a prioridade dos

profissionais de saúde em obtê-las. A máscara é feita de TNT 80 e deve ser utilizada

apenas por aqueles do grupo de risco ou que apresente algum sintoma e necessite sair

de casa, a mesma deve ser descartada após o seu uso.

A Hi Technologies, que atua na área da saúde, anunciou que disponibilizará para o

mercado, um teste realizado em média de 15 minutos para o diagnóstico da doença

Covid19. O teste será realizado por meio do seu laboratório portátil conectado à internet,

chamado Hilab, capaz de detectar rapidamente doenças infectocontagiosas por meio

de exames de sangue, realizados de forma prática e pouco invasiva.

A Ambev, empresa especializada na fabricação de bebidas, vai utilizar suas linhas de

produção para fabricar álcool em gel, com o objetivo de distribuir 500 mil unidades em

hospitais de São Paulo e do Rio de Janeiro, onde se concentram a maioria dos casos da

doença.

IMPRESSÃO DE PROTETORES FACIAIS EM 3 DIMENSÕES

ADAPTAÇÃO DE VENTILADOR RESPIRATÓRIO PARA ATÉ QUATRO PACIENTES

CONFECÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS PARA USO PRÓPRIO

DIAGNÓSTICO RÁPIDO 

DOAÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA HOSPITAIS PÚBLICOS


