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5Nossos Advisers

• AI, IoT, Big Data 
• Aspectos regulatórios (ANS,     

ANVISA, INMETRO etc.)
• Avaliação Tecn. Saúde (ATS) 
• Biotecnologia
• Bioquímica
• Educação em inovação em saúde
• Engenharia de Software
• Financiamento público e privado, 

nacional e internacional
• Genética
• Gerenciamento de projetos

inovadores
• Gestão estratégica da inovação
• Inovação aberta e redes de inov.
• Propriedade Intelectual
• Reprodução humana
• Saúde Digital
• Sistemas de gestão e automação

hospitalar
• Sistemas de autogestão em seguros
• Softlanding & internacionalização
• Tecn. Monitoramento de Pacientes

Áreas de atuação

Conheça os outros Advisers do I2H h1ps://www.i2h.com.br/quem-somos
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Conheça nossa unidade de negócios!



7I2H Labs de Inovação em Saúde contato@i2h.com.brhttps://www.i2h.com.br/i2h-labs



8

O I2H, com sua unidade I2H Labs, oferece serviços de consultoria e assessoria para o desenvolvimento  e 
implementação de ambientes internos de inovação como incubadoras, núcleos, centros e redes de inovação, 
nos quais os participantes, sejam alunos da instituição, empreendedores e colaboradores da 
organização possam desenvolver, prototipar, testar e validar suas soluções inovadoras na área da 
saúde. 

I2H Labs de Inovação em Saúde contato@i2h.com.brhttps://www.i2h.com.br/i2h-labs



9Como fazemos?

Ferramentas de Diagnós/co
• Nível de maturidade do Ambiente de Inovação: 

escala da 0 a 5.
• QDI – Ques>onário Diagnós>co de Inovação – Saúde:  

18 indicadores e 80 prá>cas de gestão da inovação.
• Levantamento do ecossistema local, regional, 

nacional e internacional.
• Elaboração de mapa concorrencial.
• Levantamento de linhas de fomento nacional e 

internacional.

Plano de Desenvolvimento
do Ambiente de Inovação

Modelo de Gestão da Inovação

• ISO 56002 – Gestão da Inovação – Orientações
internacionaias:  8 indicadores e 10 princípios
de gestão.

contato@i2h.com.brhttps://www.i2h.com.br/i2h-labs



10I2H Labs de Inovação em Saúdewww.i2h.com.br

IDEIA Conceito

Inovação 
Aberta

Protótipo

Investidor

MERCADOValidação

Regulação
& PI

Regulação
& PI

Com metodologias customizadas para a área da saúde, os empreendedores e startups de base tecnológica e não tecnológica
poderão desenvolver soluções inovadoras como parte complementar à sua formação profissional ou acadêmica nas escolas de 

medicina, universidades corporativas ou organizações públicas e privadas.

Roadmap I2H - Da Ideia ao Mercado
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O que o I2H Labs oferece para sua organização?

1. Diagnóstico do potencial de inovação da instituição de pesquisa, Instituição de Ensino Superior (IES) ou
organização.

2. Desenho e implementação de incubadora interna, com definição do modelo de governança, estratégia de Propriedade
Intelectual e de negócios.

3. Desenvolvimento e lançamento de Challenges para o ecossistema de startups, com o objetivo de buscar soluções para 
os principais desafios da organização.

4. Ciclo de capacitação e palestras em empreendedorismo inovador e inovação em saúde.
5. Avaliação de projetos e iniciativas locais – nascentes na faculdade ou organização com a Metodologia QDI® Saúde.
6. Desenvolvimento de Roadmap para as startups e projetos de inovação em saúde.
7. Mentoria e curadoria dos projetos com base no roadmap I2H.
8. Desenvolvimento de comunidade empreendedora local por meio da organização e curadoria de redes de inovação.
9. Desenvolvimento de projetos para captação de recursos públicos e privados. 
10. Technology scouting – serviços de assessoria visando a identificação, captação e incorporação de startups de 

interesse estratégico da organização.
11. Criação de núcleos de inovação com a participação de especialistas, alunos e outros atores do ecossistema de saúde.
12. Desenvolvimento de ciclos de meetups para engajar o ecossistema regional de saúde.
13. Criação de empresa junior de inovação em saúde na IES.
14. Programa de mentoria ou co-orientação para TCCs, dissertações e teses de alunos da IES, Centros de Pesquisa e 

Estudos como foco em inovação em saúde.

https://www.i2h.com.br/i2h-labs Serviços I2H Labs contato@i2h.com.br
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Marque um call ou 
reunião conosco para 

saber mais sobre o 
I2H Labs.

www.i2h.com.br contato@i2h.com.brFaça parte da Rede I2H de Inovação em saúde!

Entre em contato para conversar 
com nossos especialistas sobre 

os principais desafios de sua 
organização.


