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VILA DA INOVAÇÃO 

 

Sobre a Vila:  

Acompanhando as tendências de intensa transformação que a radiologia e toda saúde vem sofrendo nos últimos anos, 

a SPR idealizou a Vila da Inovação, espaço inaugurado em 2019 e que seguirá em destaque em 2020. 

Localizada no Hall G, essa Vila é acessível a todos os visitantes do evento. Ali ocorrerão apresentações, demonstrações 

e discussões sobre Inovação em Saúde e Inteligência Artificial, com todos os players envolvidos na área, como: 

Universidades, Laboratórios de inovação, Espaços de inovação aberta, Serviços de medicina diagnóstica e Fabricantes 

de hardware e software. Também haverá na programação desse espaço momentos para networking entre os 

participantes (coffee break).  

 

O foco dessa Vila são soluções inovadoras, principalmente no que diz respeito ao uso de novas tecnologias, sendo 

discutidos desde o funcionamento dos produtos, até o valor gerado em casos de uso e o impacto na profissão do 

médico radiologista. Em tempos onde há uma elevada expectativa com o uso de novas tecnologias, esperamos dos 

participantes uma abordagem que ajude o profissional radiologista a diferenciar as promessas do mercado, do real 

valor gerado para a prática médica e para a saúde dos nossos pacientes. 

 

   
 

Layout: localizado no Hall G em um auditório com painel de fundo, meio-corpo ao redor, mesas e pontos de 

atendimento. 

Obs: Imagens ilustrativas do espaço desenvolvido em 2019. 

 

Temas que serão abordados na Vila: inteligência artificial e soluções de inovação que podem ajudar na prática da 

especialidade/saúde. 

 

Quem pode participar: startups, expositores e autores de projetos de laboratórios universitários. 

 

Como participar: por meio de apresentações curtas (palestras). O responsável pela exposição deve enviar um resumo 

do seu tema – um texto de até 250 palavras – para o e-mail mkt@spr.org.br. Os coordenadores da Vila da Inovação 

avaliarão os resumos conforme o cronograma adotado e decidirão sobre os trabalhos selecionados. 

 

Ficará a critério dos coordenadores a decisão final sobre a seleção dos temas. Para referência, compartilhamos alguns 

conceitos que os coordenadores utilizarão para essa seleção, baseados no SIIM Innovation Challenge: 

 

• Significado do Trabalho 

Ao analisar o potencial significado de uma proposta, examinamos o quão bem a apresentação/o projeto 

aumenta a conscientização e o envolvimento nos esforços para aprimorar a tecnologia de informática de 

imagem corporativa e para resolver um problema importante com a geração de imagens. Também 

mailto:mkt@spr.org.br


 
 

Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (SPR) - 50ª Jornada Paulista de Radiologia (JPR 2020) 

consideramos a importância relativa dos desafios de imagem da empresa que o projeto aborda em relação à 

comunidade de saúde. 

 

• Aplicabilidade e Capacidade de Transferência 

Um elemento essencial deste programa é encontrar projetos que possam servir de inspiração para outras 

pessoas na comunidade de saúde que enfrentam desafios ou oportunidades semelhantes. Essa iniciativa, que 

busca referência no SIIM Innovation Challenge, pretende crescer e promover a inovação na comunidade de 

informática de imagem corporativa, mas também procura compartilhar modelos para esforços inovadores. 

Portanto, examinamos cada proposta com relação a uma aplicação, adaptação e capacidade de transferência 

mais amplas. 

 

• Praticidade 

O projeto deve indicar especificamente as ações e processos pelos quais ele abordará a necessidade 

subjacente e atingirá os objetivos. Para avaliar o projeto, devemos ter uma boa noção de o que e como você 

pretende fazer. Procuramos uma visão, um plano de integração e projetamos os próximos passos, que são 

cuidadosamente considerados e claramente articulados. Os métodos para atingir os objetivos do projeto, os 

resultados desejados e o processo para avaliação dos objetivos do plano devem ser bem definidos e 

compreendidos. 

 

• Impacto 

Estamos à procura de projetos que tenham efeitos de longo prazo para os profissionais clínicos e suas 

instituições de saúde. Buscamos projetos que possam potencialmente estimular as organizações, 

implementando novas ideias, criando novos modelos de engajamento e transformando a cultura 

organizacional. Levamos em conta o potencial do projeto para um impacto de longo alcance e/ou para apelar 

a vários stakeholders dentro e através das organizações, bem como a mensurabilidade dos benefícios de 

mercado, necessidade e demanda futura. 

 

Consideração Final 

Além dos principais critérios acima, os revisores também analisam os objetivos do projeto, o potencial do candidato e 

o compromisso com a inovação, a clareza do requerimento, o plano e o orçamento de gerenciamento do projeto, e o 

comprometimento e os recursos organizacionais. 

 

Cronograma: 

• Até 9 de março (prorrogado) – prazo final para enviar os resumos para a SPR; 

• Até 11 de março – avaliação dos resumos resumidos por parte dos coordenadores; 

• 16 de março – divulgação das empresas selecionadas 

• 30 de março – finalização do programa da Vila da Inovação 


