
Atestado de Exclusividade

Atestamos para os devidos fins, que a empresa TNH DIGITAL HEALTH S.A., inscrita no CNPJ nº 18.669.595/0001-38,
estabelecida à RUA PEDRO SIMÕES DE OLIVEIRA, 462, CENTRO – RIO NEGRINHO - SC é filiada a ACATE -
Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia e  segundo informações prestadas pela própria empresa, é
desenvolvedora do , sendo também a única empresa a oferecer , efetua com exclusividade o serviço de Aplicação
Remota de Ciência do Comportamento em Gestão Populacional, através da Plataforma Tá.Na.Hora Saúde Digital, que
abrange: a) engajamento, monitoramento, acompanhamento, interação, direcionamento, educação e adesão com
pacientes ou populações em risco. b) aplicação da ciência do comportamento (neuropsicologia e neurobiologia) na
comunicação remota, automatizada e personalizada em gestão populacional; c) tecnologia proprietária, com algoritmos
próprios que constituem uma plataforma completa de soluções front facing para internet e dispositivos móveis
(smartphones e tablets). d) conteúdo especializado proprietário (propriedade intelectual) para uso exclusivo em sua
plataforma, desenhado e testado estatisticamente para induzir o melhor impacto e resultado no indivíduo. e) equipe de
saúde formada por diversos profissionais, incluindo Médicos, Neuropsicólogos, Neurobiólogos, Dentistas e Nutricionistas,
que testam e validam as mensagens e as transformam em conteúdo engajante com alta taxa de respostas. f) plataforma
altamente flexível para configuração de programas de mensagens, permitindo criar e ajustar programas rapidamente;
plataforma escalável capaz de atender a milhares de pessoas ao mesmo tempo, capaz de aprender com todas elas
muito rapidamente e de forma barata ao obter o feedback e informação de interação de pacientes em tempo real e capaz
de garantir a maior taxa de reposta possível, com adequação a horários e necessidades do paciente; Sistema de
armazenagem das respostas dos pacientes com filtros e gráficos que servem como base de relatórios que estarão
disponíveis a qualquer tempo na forma de BI / data analytics. .

A presente declaração tem validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de emissão.

Florianópolis, 01 de Março de 2019
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