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Evento HiPUC - Health Hack Innovation
Transforme ideias em oportunidades
O evento HiPUC - Batalhas de Startups na Saúde será destinados a profissionais de
diversas áreas, isso inclui, além da saúde, profissionais da tecnologia, design, e negócios.

Capacidade total
48 participantes (8 grupos de 6 participantes).

Data
04 de dezembro de 2019 – noturno.
05 e 06 de dezembro de 2019 – manhã e tarde.

Inscrições
As inscrições serão realizadas através de uma plataforma web – Landing page com duas
modalidades de inscrição: pitch e participante. Uma semana antes do evento, uma banca
de jurados irão avaliar os pitchs inscritos, pré-selecionando até 16 deles para a
apresentação no primeiro dia do evento.
Inscrição Pitch – destinada aos candidatos que querem durante o primeiro dia do evento
discorrer um pitch de 1 minuto, apresentando sua ideia a uma banca de jurados. No ato da
inscrição o candidato deve escolher um dos quatro problemas apresentados. Para efetuar a
inscrição o candidato deve escrever o resumo do seu pitch no local destinado, com um
total de 1250 caracteres, contando espaço.
Inscrição Participante – destinada às pessoas que querem participar de uma das ideias
apresentadas no primeiro dia. No ato da inscrição da inscrição ela deve colocar sua área de
atuação e habilidades.

Problemas
Os participantes da modalidade pitch poderão escolher entre 4 áreas de atuação para
criarem suas ideias, estas são:
1.

Telemedicina: telemedicina representa um conjunto de tecnologias de
comunicação que permite a decisão de alguma conduta por profissionais da saúde a
distância. Uma maneira simples de imaginar a telemedicina é através de uma
consulta de um médico com um paciente pela internet.
Pensar em telemedicina é pensar em assistência a pacientes a distância; discussão
de doenças raras por especialistas; educação em saúde a distância, monitorização
do paciente em domicílio; cirurgias em tempo real utilizando robôs.
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A cada dia que passa essa tecnologia está mais presente em nossas vidas, e ela é
fundamental para democratização e universalização da saúde. E você… sabe como
impactar milhares de vidas com a telemedicina?
2. Inteligência Artificial: a inteligência artificial funciona através de algoritmos
capazes de aprender padrões a partir de um banco de dados prévio com a
finalidade de automatizar fluxos de processos repetitivos, predizer situações, ou
mesmo resolver problemas.
Pensar em inteligência artificial na saúde é pensar no diagnóstico automático; na
prevenção de doenças; no suporte a decisão aos profissionais de saúde; entre
outros.
A inteligência artificial cada vez mais se consagra como a grande tecnologia que irá
mudar o rumo da saúde. E você… sabe como utilizar da inteligência artificial para
mudar os rumos da saúde?
3. Jornada do Paciente: o paciente passou a ser definitivamente o centro dos modelos
de saúde. A jornada do paciente corresponde a todas as etapas dentro do processo
de saúde-doença que uma pessoa vive.
Pensar em soluções para a jornada do paciente é pensar em redução das filas de
espera; em atendimentos mais rápidos no pronto socorro; em informações sobre a
doença do paciente que muitas vezes não é bem compreendida por eles; entre
outros. E você… tem alguma ideia de como melhorar a jornada do paciente?
4. Softwares em Saúde & Interoperabilidade: dentro da saúde dispomos de diversos
softwares diferentes que participam na jornada do paciente do próprio profissional
de saúde. Estes vão desde prontuários eletrônicos até sistemas de arquivamento de
imagens.
Pensar em resolver a interoperabilidade é pensar em aumentar a eficiência dos
processos; melhor a experiência dos profissionais na saúde; melhorar a gestão das
unidades de saúde. E você… sabe como ajudar o complexo mundo da
interoperabilidade na saúde?

Formato do Evento
Dia 1 – O primeiro dia será composto de três apresentações formais de até 20 minutos, em
modelo de TED Talks, onde especialistas da área de healthtechs irão trazer suas
experiências. Após as apresentações, oito ideias serão selecionadas para o evento. Neste
momento ainda, os responsáveis pelas ideias selecionadas irão montar seus times,
escolhendo candidato por candidato, totalizando 6 equipes de 6 pessoas. Todos os
inscritos devem ser selecionados e participar do evento.
* Ainda participarão dois grupos de seis pessoas que fizeram parte do curso de h
 ealthtechs
e suas tecnologias disruptivas, pois no último dia do curso serão selecionados dois grupos
que terão como prêmio a participação do evento direta, sem necessidade da avaliação dos
pitchs.
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Dia 2 – Dois componentes de cada grupo escolhidos pelos times no Dia 1, divididos em 2
equipes irão realizar uma visita hospitalar. Ao passo que a dupla visita os locais de
interesse, aulas de metodologias para a criação de healthtechs e
 starão acontecendo no
local principal do evento com os demais integrantes do time.
No segundo período do dia acontecerá o processo de mentoria dos times, para que cada
grupo saia com uma ideia organizada, viável do ponto de vista de execução, e com um
modelo de negócios (canvas) desenhado. Esse dia não tem hora para acabar.
Dia 3 – O terceiro dia será destinado a finalização e apresentação das ideias pelos times. O
time pode a seu critério desenvolver uma parte do produto em estilo de protótipo/Produto
Mínimo Viável.
No período da tarde, cada grupo terá 15 minutos para fazer suas apresentações. No final do
dia, selecionaremos 3 ideias vencedoras. Também faremos uma grande conversa, trocando
ideias e experiências de como foram os últimos 2 dias de imersão.

Cronograma
Dia 1 – Hotmilk
18h – Apresentações de experts em healthtechs.
20h – Apresentações dos Pitchs;
21h – Formação dos times.
Dia 2 – Hotmilk
08h – Técnicas de Design Thiking para o aprimoramento de ideias/projetos;
09h – Oficina de Design Thinking/Biodesign;
10h – Como realizar um Produto Mínimo Viável/Protótipo;
11h – Oficina de Produto Mínimo Viável/Protótipo.
12-13:30 – Almoço
14h – Startup Enxuta e Mapeamento de Validação dos MVPs;
16h – Como transformar o MVP em um Business Model Plan.
Dia 3 – Hotmilk
09h – Como construir o Elevator Pitch;
10h – Oficina de Elevator Pitch & Mentorias;
12-14h – Almoço.
14h – Demo day;
16h – Deliberação da banca avaliadora;
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17h – Divulgação dos três primeiros colocados, premiação e Encerramento.

Premiação
O time vencedor ganhará a participação do programa intitulado "Fábrica de ideias" da
Hotmilk destinado ao desenvolvimento de startups em fases iniciais.
Os participantes do time vencedor ainda ganharão uma viagem para São Paulo para
conhecer os maiores ecossistema de inovação em saúde do Brasil.

Proposta desenvolvida por Cristina Pellegrino Baena, Victor de Britto Gadelha, Marcelo
Pilonetto em parceria com a Agência de Inovação da PUCPR - Hotmilk
05 de Novembro de 2019

