A BIOaps é uma startup que nasceu para levar às pessoas uma
forma diferente, mais integral, humanizada e democrática de
fazer saúde. Por meio de um aplicativo de celular, o nosso
BIO, promovemos o encontro de quem precisa de atendimento com
uma equipe de enfermeiros e médicos 24 horas à disposição.
Nossa proposta é solucionar problemas imediatos, acompanhar de
forma contínua o andamento dos cuidados e nos manter
vigilantes a todas as necessidades de saúde que possam
aparecer no caminho. Somos um time de GENTE QUE AMA CUIDAR DE
GENTE e mudar a saúde cuidando das pessoas – não apenas
curando doenças – é nossa missão.
O atual momento nos traz, assim como a toda sociedade, grande
apreensão, mas também a certeza de que nosso trabalho está
ajudando a minimizar riscos e levar cuidado e carinho para
quem confia sua saúde a nós; seja por meio de orientação,
consultas por vídeo ou sequência de tratamentos em casa. E
estamos prontos para fazer mais.
Mesmo não sendo uma empresa de grande porte, entendemos que é
necessário um esforço adicional para que nosso cuidado chegue
a mais pessoas nesta hora, especialmente aquelas mais
vulneráveis. Nos preocupam os impactos diretos na saúde,
claro, mas também os impactos sociais de falta de emprego e
renda, que se traduz no agravamento de outras doenças e na
dependência de um sistema de saúde saturado.
Começamos, há alguns dias, abrindo nossa plataforma para
assinaturas individuais, possibilitando assim que todos possam
ter acesso ao BIO. Também decidimos que, neste momento em que
muitos precisam ainda mais dos cuidados contínuos de médicos e
enfermeiros, trabalharemos com margem ZERO, reduzindo os
valores de assinatura ao custo. O único “lucro operacional”
que buscamos agora é saber que há mais pessoas como nós,
engajadas com a solidariedade e o compromisso com a vida e a
saúde.
Para consolidar este esforço decidimos convidar você e todos
os novos assinantes a se juntarem a nós neste movimento de
ação solidária. Para participar, basta que você assine um
plano anual do BIO, só isso. A cada assinatura que você
adquirir para você, para alguém da sua família ou para
presentear um amigo, nós iremos doar, em seu nome, outra
assinatura a uma instituição assistencial parceira. Cada venda
e cada doação serão auditados e os resultados desta ação
estarão no nosso site, para que você acompanhe.
O valor humano deste ato é gigantesco, muito além do pequeno
valor

financeiro da assinatura. E quanto mais unidos estivermos,
mais fortes sairemos desta situação, com menos mortes, mais
saúde e muito mais amor ao próximo. #BoraMUDARaSAÚDE e a vida
de quem precisa, com o BIO!
Um fraterno abraço!
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