
TECNOLOGIA EM FAVOR DA VIDA 



 Apresentação da Empresa 
Missão 

Desenvolver produtos cuja utilização promova a saúde e qualidade de  
vida da população, em especial sensores de aplicação médico-hospitalar. 

 



 Apresentação da Empresa 
Missão 

Desenvolver produtos cuja utilização promova a saúde e qualidade de  
vida da população, em especial sensores de aplicação médico-hospitalar. 

 

Tecnologia 
Pioneirismo 

Inovação 
 



 Apresentação da Empresa 
Missão 

Desenvolver produtos cuja utilização promova a saúde e qualidade de  
vida da população, em especial sensores de aplicação médico-hospitalar. 

 

Visão 
Ser a primeira empresa brasileira a desenvolver dispositivos eletrônicos 
orgânicos com aplicação na área de saúde e consolidar sua participação 

no mercado nacional. 
 

Tecnologia 
Pioneirismo 

Inovação 
 



 Apresentação da Empresa 
Missão 

Desenvolver produtos cuja utilização promova a saúde e qualidade de  
vida da população, em especial sensores de aplicação médico-hospitalar. 

 

Visão 
Ser a primeira empresa brasileira a desenvolver dispositivos eletrônicos 
orgânicos com aplicação na área de saúde e consolidar sua participação 

no mercado nacional. 
 

Tecnologia 
Pioneirismo 

Inovação 
 



 Apresentação da Empresa 
Missão 

Desenvolver produtos cuja utilização promova a saúde e qualidade de  
vida da população, em especial sensores de aplicação médico-hospitalar. 

 

Visão 
Ser a primeira empresa brasileira a desenvolver dispositivos eletrônicos 
orgânicos com aplicação na área de saúde e consolidar sua participação 

no mercado nacional. 
 

Valores 
Inovação 

Comprometimento 
Respeito 

Responsabilidade social 

Tecnologia 
Pioneirismo 

Inovação 
 



 Apresentação da Empresa 
Missão 

Desenvolver produtos cuja utilização promova a saúde e qualidade de  
vida da população, em especial sensores de aplicação médico-hospitalar. 

 

Visão 
Ser a primeira empresa brasileira a desenvolver dispositivos eletrônicos 
orgânicos com aplicação na área de saúde e consolidar sua participação 

no mercado nacional. 
 

Valores 
Inovação 

Comprometimento 
Respeito 

Responsabilidade social 

Tecnologia 
Pioneirismo 

Inovação 
 



 Apresentação da Empresa 
Missão 

Desenvolver produtos cuja utilização promova a saúde e qualidade de  
vida da população, em especial sensores de aplicação médico-hospitalar. 

 

Visão 
Ser a primeira empresa brasileira a desenvolver dispositivos eletrônicos 
orgânicos com aplicação na área de saúde e consolidar sua participação 

no mercado nacional. 
 

Valores 
Inovação 

Comprometimento 
Respeito 

Responsabilidade social 

Tecnologia 
Pioneirismo 

Inovação 
 

Como??? 



 Relação Empresa-Universidade 

Tecnologia 
Pioneirismo 
 



 Relação Empresa-Universidade 

Tecnologia 
Pioneirismo 
 



 Relação Empresa-Universidade 

Tecnologia 
Pioneirismo 
 

Empreendedorismo 
 



 Relação Empresa-Universidade 

Tecnologia 
Pioneirismo 
 

Empreendedorismo 
 

Inovação  
 



 Tecnologias 

Fototerapia Neonatal  Exposição Solar 



Quanto vale a vida de uma criança? 

“Que dia triste, acho que gastei metade das lagrimas de uma 
vida naquele dia. (...) Ele estava quase morrendo e a médica foi 

com ele direto pra UTI neonatal (...). A médica me disse: ele já 
teve danos no cérebro.” 
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Solução Atual 
 

Fototerapia 
 

Problema Atual 
 

Falta de controle 
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“…we observed a linear relationship between the 
light irradiance in the range of 20 to 55 mW/cm2/nm 
and a decrease in TsB.” Kure (2012) 
 
 

“Unfortunately, no single standardized method is in 
general use for reporting phototherapy dosages in 
the clinical literature” Maisels (2008) 
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Obrigada pela atenção! 
 

+55 31 3559 1742 
contato.lifee@gmail.com 

 



O kernicterus é incurável mas totalmente 
prevenível. 

 
 
 
 
 
 

Um único caso, é um caso excessivo. 
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