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da Faculdade de 
Medicina da USP 28 
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HCFMUSP maior da América Latina

Fonte: HC Vídeo Institucional; website; entrevistas com projetos; RUF 2019; MTIC

 Assistência

 Educação

 Pesquisa

 Inovação InovaHC e oito centros de inovação tecnológica 
locais juntos aos institutos

+ 3 milhão de consultas ambulatoriais por ano 
+ 600 trasplantes por ano
10 milhões de procedimentos ambulatoriaisl
   20,5% das diárias de UTI para COVID-19 da cidade 
de São Paulo

8 % do total de publicações brasileiras 

3,3% América Latina em saúde e ciências da vida

+ 2.000 médicos residentes  por ano 
   6,2% de todo o Brasil

Parte da melhor universidade de ensino médico do 
Brasil

Fundado em 1944, na cidade de São 
Paulo, o complexo possui:

• 8 Institutos
• 2 Hospitais auxiliares
• 66 Laboratórios de Investigação 

Médica
• +2.400 leitos 
• +450 leitos de UTI
• +22.000 profissionais

O HC é o maior da América Latina - pequeno Universo
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O que fazemos?

O InovaHC é um catalisador de 
inovação em saúde conectando 
recursos e empreendedores a fim de 
gerar soluções que tornem a jornada 
do atendimento mais intuitiva, 
eficiente e iterável.
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17 instituições
parceiras

7 desafios lançados
com participação do HC

+200 propostas 
recebidas

+15.000 pessoas
impactadas pelos protótipos

Programa IdeiaGov
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DESENVOLVIMENTO

211 
propostas

Elaboração de 
Plano de Trabalho

Ambiente de teste para 
prova de conceito

Formalização e
implementação

SELEÇÃO ENCAMINHAMENTOS

Avaliação

Avaliadores e 
Comitê de Análise

6 soluções/startups 
cofinanciadas BID Lab 

7 Chamadas e
Desafios

16
selecionadas

Programa IdeiaGov - Jornada



Transformação - zoom out

● Jurídico
- arranjo jurídico entre as entidades
- regulação 
- LGPD
- bioética

● Busca de soluções inovadoras a partir de desafios
- identificar o contexto, explicitar o problema
 - efetividade ao processo, engajamento e articulação, união e priorização de 

recursos humanos e financeiros.
- instrumentos pré estabelecidos, jornada e  processo bem desenhado
- compatibilizar problema e solução / público e o privado



Transformação - zoom out

● Testes em ambientes reais antes da implantação
 - validação e mensuração dos impactos da tecnologia

- recurso e segurança para adoção em escala 
 - transformação e consciência cultural 
 - utilização um arcabouço de pesquisa e profissionais técnicos

● Fortalecimento organizacional da inovação.
- fast-track 



Transformação - zoom in

● Desafio do diagnóstico por imagem com IA: 
laudo de raioX em 20 segundos
laudo de tomografia em  10 min
decisões assertiva, priorização de casos conforme gravidade e 
complexidade, agilidade de filas

● Desafio da Jornada digital: 
 impacto em  12k pacientes em 3 meses de piloto

● Desafio de Operação remota de aparelhos: 
diminuição de custos operacionais, aumento de produtividade

● Desafio da UTI conectada:
interoperabilidade com mais 10 UTIs com 100 leitos - impacto 
sobre 360 pacientes por mês
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