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Im.pac.to = I.no.va.ção

inovação é o processo que inclui as atividades técnicas, concepção, 
desenvolvimento, gestão e que resulta na comercialização de novos (ou 

melhorados) produtos, ou na primeira utilização de novos (ou 
melhorados) processos

CARDOSO, 1992, p.1

fazer mais com menos recursos, por permitir gamas de eficiência em 
processos, quer produtivos quer administrativos ou financeiros, quer na 
prestação de serviços, potencializar e ser motor de competitividade. Ao cria 
aumento de competitividade, pode ser considerada um fator fundamental 
no crescimento.
VASCONCELOS, 2009

Inovação é um processo criativo, transformador, que promove ruptura 
paradigmática, mesmo que parcial, impactando positivamente a qualidade de 

vida e o desenvolvimento humano.
CUNHA, 1998

• «Brasil Inovador - Diretrizes para Coleta e Interpretação de Dados Sobre Inovação». www.finep.gov.br.
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Não é apenas fazer coisas diferentes, mas, também, fazer 
as mesmas coisas de formas diferentes, criando, novos 

potenciais de satisfação.
Peter Drucker 



Por que inovar? Por que novas tecnologias?

• em consequência de fatos inesperados;

• por incongruências; 

• por necessidade; 

• por mudanças na indústria ou no mercado;

• mudanças demográficas; 

• mudanças de percepção; 

• novos conhecimentos; 

• imposições legais ou regulamentares
• OECD - Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition acessado em http://www.oecd.org/science/oslo-manual-2018-

9789264304604-en.htm
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Inovação Radical 

A inovação radical ocorre quando é introduzido no mercado um novo produto, 

serviço ou processo, ou quando uma empresa utiliza uma forma de 

organização da produção inteiramente nova. Esse tipo de inovação pode 

significar que tudo o que existia antes passe a ser visto como ultrapassado, 

originando novas indústrias, novos setores ou novos mercados

SEBRAE, 2009
• «Brasil Inovador - Diretrizes para Coleta e Interpretação de Dados Sobre Inovação». www.finep.gov.br.
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Inovação Incremental

Processo de Melhoria Contínua. Melhoram o desempenho dos seus produtos nas 
formas que realmente fazem a diferença junto dos seus clientes. Este fato, 
habitualmente, ocorre porque suas práticas de gestão estão baseadas nos seguintes 
princípios:

• OUVIR OS CLIENTES 
• INVESTIR EM TECNOLOGIAS 
• MELHORAR O PRODUTO/SERVIÇO

• SIMANTOB, MOYSÉS & LIPPI, ROBERTA. Guia Valor Econômico de Inovação nas Empresas. São Paulo: Globo, 2003
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Médicos no topo da tecnologia:

Criadores ou criaturas?



MEDICINA - O que tem pra mudar?

A arte de cuidar das pessoas e não de uma parte delas.

Educação Médica Continuada

Relação Paciente Indústria

Relação Médico Paciente

Relação Médico Indústria

Relação Médico Gestor

Adesão ao tratamento 

Relação Médico-Novas tecnologias

Relação Médico -Familiares

Relação Médico Médico



E como todos estão obtendo informações em saúde?

Comunicando-se!!!!

3.3 Bi com acesso à internet

2.2Bi com acesso ao Facebook

2 BI com acesso MOBILE, 75% 
acessa diariamente

7 novos cadastros por minuto

Cumulus Media, 201CUMULUS MEDIA in 
https://www.visualcapitalist.com/internet-minute-2018/
8 
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E como todos estão obtendo informações em saúde?













Médicos como ferramentas: 
• A última fronteira da industrialização do homem

• II Guerra Mundial

• Guerra Fria 

• Boom da indústria da saúde

• Ausência de novos filósofos

• Protocolização de tudo

• Evidência científica vs Medicina Baseada em 

Evidências

• Overflood de informações 

• Escolas médicas formando trabalhadores médicos 
Créditos da imagem Solon Maia 







Analysing the analysts: Predicting emerging technologies https://www.zdnet.com/article/analysing-the-analysts-predicting-emerging-technologies/

Como caminham as inovações disruptivas? Na medicina também é assim?
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Como deve ser a saúde no futuro próximo?

• Os tratamentos apropriados são entregues no momento apropriado, 

• No local apropriado, para o paciente apropriado

• Clínicos usam tecnologia para diagnosticar e tratar doenças com maior precisão e prestar cuidados

• Todos os interessados na prestação de cuidados em todo o ecossistema de forma eficaz e comunicar eficientemente 

e usar informações

• Os indivíduos corretos fazem o trabalho correto (por exemplo, os enfermeiros lidam com o paciente cuidado, não 

tarefas administrativas)

• Os pacientes são informados e ativamente envolvidos em seu plano de tratamento

• Modelos de entrega novos e com boa relação custo-benefício trazem cuidados de saúde para pessoas que não têm

• A eficiência melhora; declínio de resíduos

Tendências para o setor global de saúde 2019
Definindo o futuro https://www2.deloitte.com/br/pt/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/global-health-care-
outlook.html



E como todos estão obtendo informações em saúde?

Tendências para o setor global de saúde 2019
Definindo o futuro https://www2.deloitte.com/br/pt/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/global-health-care-
outlook.html



Quais são as tendências em melhorar os serviços de saúde?



Como incorporar a inovação digital? The Biodesign Method

Singapore-Stanford 
Biodesign, 2016SW/10
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Cutuque (nudge) seu paciente e seus colegas de profissão para a transformação
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Quais as oportunidades?



• A saúde, em todos os aspectos está mudando rapidamente 

• As soluções continuarão a aparecer. Cabe a você descobrir o seu papel nisso 

tudo.

• Precisamos expandir o ensino de novas técnicas de desenvolvimento na 

grade das escolas médicas, residências médicas 

• Precisamos ampliar o relacionamento dos profissionais assistentes e 

pesquisadores com a indústria

Conclusões
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