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Aceleramos
Ciência & Tecnologia

Fazemos Ciência
Nosso objetivo é acelerar projetos de ciência e tecnologia e promover a
sistematização do conhecimento sensível dentro de instituições de
ensino, divulgando a prática baseada em evidências para gerar
intervenções clínicas mais precisas e tratamentos de saúde mais seguros.

Coordenação científica: Alcion Alves Silva - Ph.D.

www.praticaclinica.com.br

Quem Somos e o Que
Fazemos
Fazer ciência torno-se um trabalho profissional e atualmente requer a
aplicação de tecnologia. Instituições de ensino não são empresas de
tecnologia e empresas de tecnologia não produzem ciência. O Grupo
Prática Clínica é uma aceleradora de ciência e tecnologia (SciTech) para
projetos privados e dentro de instituições de ensino e pós-graduação.

Venha fazer ciência

Gestão de Tecnologias
Investir e gerenciar tecnologias é uma
atividade cara para instituições, além de
requerer a manutenção de uma equipe
especializada. A plataforma Prática
Clínica desenvolve e mantém
ferramentas para uso das instituições.

Instituições de Ensino
Instituições podem concentrar recursos na
formação dos seus alunos criando a
cultura do ensino baseado em problemas
e despertando o interesse pela
investigação científica como um
diferencial para seus colaboradores.

Assessoria Científica
Uma dificuldade para a produção
científica relevante é delinear estudos
metodologicamente corretos. O Grupo
Prática Clínica conta com autores das
obras referência em ciência e
empreendedorismo, além de possuir
experiência em projetos de tecnologia.

SciTech
Uma aceleradora de ciência e tecnologia voltada à difusão da prática
baseada em evidências e da sistematização da produção científica com
foco na produção de conhecimento sensível.

Nosso DNA
O domínio do método científico é nosso principal
expertise, ao qual associamos tecnologias de alto
desempenho e técnicas empreendedoras para
acelerar projetos.

Ferramentas & Tecnologias
• Adequação metodológica do seu projeto
• Desenvolvimento das tecnologias necessárias
• Visibilidade no meio científico e na rede Prática Clínica

• Amostras estruturadas para pesquisadores
• Acesso à ferramentas científicas (estatísticas)
• Participação em projetos multicêntricos
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Telesaúde / telemonitoramento
TeleMediação (LawTech)
Inteligência artificial e big data
Sistemas de apoio à decisão clínica (SAD)
Sistemas especialistas (SE)

Modelo de negócios
O Grupo Prática Clínica é
flexível quanto ao modelo
de negócios para
alavancar seu projeto.
Podemos ser parceiros em
projetos de interesse mútuo,
oferecendo todo suporte
para viabilizar a ideia ou
atuamos como prestadores
de serviços.

Projetos em Aceleração

Ester é o acrônimo de Estomatology e-Robot, um
conjunto de tecnologias baseadas em inteligência
artificial para auxiliar profissionais no diagnóstico
de lesões bucais cancerizáveis.

Parceria com a UFPR e o Ministério do Esporte
para desenvolvimento do maior banco de
dados de atletas de alto rendimento do Brasil.

Craniofacial Integrated Base e-Robot
Uma base de dados sobre bioengenharia
craniofacial abrangendo parâmetros do
crescimento normal e modelos patológicos para
estudos e comparações.

Ciber
LawTech baseada num sistema especialista para mediação de
conflitos na área da saúde.
Seu objetivo é reduzir a
judicialização na área da saúde

ResolvaSaúde

SciTelemonitoring
Sistema de telemonitoramento de pacientes
crônicos e atletas com tratamento de sinais
por computação científica.
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