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UNIDADES EMBRAPII NO BRASIL

“Para a Lifemed, o apoio da EMBRAPII é base para a
nossa estratégia de PD&I e também para alavancar a
nossa capacidade de desenvolvimento de novos produtos e tecnologia.”

• CEEI/UFCG
• IFPB
• CESAR

Leonardo Reichow, Coordenador de P&D da Lifemed

ARTIGOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS,
HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS
E DE LABORATÓRIOS

• IFCE

“Pela experiência, sucesso, entrega, falta de burocracia
e agilidade, a EMBRAPII é a principal parceira das
empresas no desenvolvimento de projetos de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação.”

• INDT/Manaus

Cesar Bellinati, Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento
“Trabalhar com a EMBRAPII superou as expectativas. O
modelo de negócio é bem vantajoso para o empresário,
sobretudo ao microempreendedor. O processo é rápido,
sem burocracia, direto e objetivo. A EMBRAPII oferece
acesso a uma equipe técnica competente, séria, dinâmica e que cumpre cronogramas.”

• Embrapa
• CNPEM
Agroenergia
• CPqD
• CQMED/
• ISI Biomassa
Unicamp
• Eldorado
• ESALQ/USP
• Escola
• LACTEC
Politécnica/USP • ISI Eletroquímica
• IFSC/USP-SC
• IPT BIO
• IPT MAT
• TecnoGreen/
Poli-USP

Dra. Fanny Jitomirski, Diretora da D-Express

EMPRESAS PARCEIRAS EM SAÚDE

• ISI Metalmecânica
• ISI Engenharia
de Polímeros
• LAMEF/UFRGS
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• IFGoiano

• IFBA
• SENAI/
CIMATEC
• IFES

• COPPE/UFRJ
• IF Fluminense
• INT
• TECGRAF/Puc-Rio

Mais informações:

• CSEM
• DCC/UFMG
• CERTI
• FEMEC/UFU
• IFSC
• IFMG
• ISI Laser
• IFSUL de Minas
• ISI Embarcados
• INATEL
• POLO/UFSC
• ISI Metalurgia
e Ligas Especiais

www.embrapii.org.br

/embrapii

@OficialEMBRAPII

@embrapii

Edifício Armando Monteiro Neto - SBN, quadra 01, bloco I, 13o e 14o andares,
Asa Norte, Brasília, DF - Telefone: (61) 3772-1000
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Áreas tecnológicas
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ALGUNS PROJETOS EMBRAPII EM SAÚDE

DEPOIMENTOS

Unidades EMBRAPII

Materiais
Avançados
·CNPEM ·COPPE/UFRJ
A EMBRAPII auxilia as empresas a se adaptarem à Indústria 4.0,
·CSEM ·IFES ·INT
Tecnologias
para
trazendo o conceito para dentro da fábrica, ao possibilitar ·IPT MAT
produção mais limpa
acesso a profissionais altamente capacitados
·IF Fluminensee tecnologias ·ISI Polímeros
internacionalmente utilizadas.
·TecnoGreen/Poli-USP
Diego Barros Stelling
Manufatura
aditiva & Manufatura
Gerente de Qualidade,
Engenharia
/Impressão 3D
·INT ·ISI Laser
·ISI Metalmecânica
·ISI Metalurgia
Para consolidar os aportes da nova fábrica ee Ligas
prepará-la
dentro do
especiais
conceito da Indústria 4.0, buscamos parceria com·SENAI
a EMBRAPII.
O objetivo
CIMATEC
é a melhoria de produtividade, competitividade e qualidade por meio da
aplicação de recursos digitais economicamente viáveis para a empresa.

•A EMBRAPII apoia as empresas
brasileiras que desejam inovar no
setor da saúde.

•Financiamento com recursos não
reembolsáveis de forma ágil e
desburocratizada.

•São 42 Unidades EMBRAPII em
todas as regiões do país capacitadas
para atender a demanda empresarial.

•O Ministério da Saúde destinou
R$ 150 milhões para o desenvolvimento e pesquisa de produtos,
processos e equipamentos na área
médica para projetos EMBRAPII.

•Os investimentos podem ser
utilizados tanto no desenvolvimento
de produtos e equipamentos voltados para cura, diagnóstico e prevenção de doenças quanto em tecnologias que permitam melhor experiência do usuário, como desenvolvimento de software e aplicativos.

Régis Sell Haubert
Diretor Superintendente

Digitalização do
sistema de saúde
·CERTI ·CESAR
·DCC/UFMG ·IFCE
·IFPB ·Inatel ·INDT
·ISI Embarcados
·TECGRAF/PUC-Rio
·UFCG/CEEI

ARTIGOS E
EQUIPAMENTOS MÉDICOS,
HOSPITALARES,
ODONTOLÓGICOS
E DE LABORATÓRIOS

Biotecnologia
·CNPEM
·Embrapa Agroenergia
·IPT BIO

Thiago Samarino
Lages
Sensores
CoordenadorInteligentes
de Pesquisas e Órgãos de Fomento
·CPqD ·CSEM
·Eldorado ·IFCE
·IFSC/USP-SC ·Inatel
·ISI Embarcados
·LACTEC

Nanotecnologia
·CNPEM
·IPT MAT

Gerenciamento
Térmico
·Polo/UFSC
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Wearable
Devices
·CERTI ·CPqD
·Eldorado ·IFCE
·Inatel
·ISI Embarcados
·UFCG / CEEI

Interação
Cérebro-Máquina
·CPqD
·DCC/UFMG
·IFSC/USP-SC
Inatel
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LIFEMED
Conectividade de aparelhos
médicos sem fio

MEDICICOR
Equipamento para circulação
extracorpórea

FANEM
Plataforma de equipamentos
de fototerapia

COMPALEAD ELETRÔNICA
Dipositivo para atendimento de
idosos

COLDLAB
Análise de desempenho
termodinâmico em aparelhos
de refrigeração

ANGELUS
Novo cimento dentário

D-EXPRESS
Consultório odontológico portátil

TOSHIBA-MEDICAL
Acesso remoto a imagens

GAIA ENGENHARIA
Dispositivo eletrônico para o
tratamento e acompanhamento
de enurese noturna

CLIVALE
Portabilidade de
informações clínicas

VALID
Equipamentos cirúrgicos
autogestores

BIOXTHICA
Desenvolvimento de sensores,
softwares e óculos de realidade
virtual (RV), para reabilitação física

GE
Navegação 3D Virtual
em ginecologia

ALGETEC
Simulador para estudo de
patologias cardíacas

IA, Big Data e
Análise de Dados
·CERTI ·CPqD
·DCC/UFMG ·IFCE
·ISI Embarcados
·TECGRAF/PUC-Rio
·UFCG/CEEI

Robótica
(em cirurgias e
cuidado doméstico)
·CERTI ·Eldorado
·IFBA ·IFCE
·SENAI
CIMATECnosso caminho para a Indústria 4.0. A EMBRAPII
Estamos
trilhando
tem sido essencial neste processo e, sem ela, com certeza,
estaríamos passos atrás, já que este acordo traz agilidade, recursos e
competência técnica.

EMPRESAS PARCEIRAS EM MANUFATURA AVANÇADA

•A EMBRAPII assinou uma Aliança
estratégica com a ABIMO (Associação Brasileira da Indústria de Artigos
e Equipamentos Médicos e Odontológicos) para que as empresas
utilizem sua rede credenciada.

SIEMENS
Virtual Operational Center

Produtos
Inteligentes
·CERTI ·CPqD
·Eldorado
·IFBA ·IFCE
·IFSC/USP-SC ·Inatel
·ISI Embarcados
·ISI Metalmecânica

NEOS INDUSTRIA
DE TECNOLOGIA
Analisador de incubadora
para neonatos

BARRFAB
Foco Cirúrgico a LED com controle
eletrônico de campo

RIO ELBA SOLUÇÕES DIGITAIS Desenvolvimento de Inteligência
Artificial para imagens médicas e
integração com sistema de
telemedicina comercial
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MAKCEL TECNOLOGIA LTDA
Videolaringoscópio com
lâmina descartável

INTEGRARE HEALTH TECHNOLOGY
Desenvolvimento de dispositivo
vestível para acompanhamento em
tempo real de pacientes em
ambiente hospitalar

ALLIAGE
Sistema de marketing inteligente
para produtos odontológicos

