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A busca de soluções para problemas do cotidiano é certamente o principal fator que impulsiona
a inovação tecnológica. Como a obtenção de soluções inovadoras requer esforço e
investimento, surge a necessidade de que esses investimentos sejam recompensados.
A principal forma de recompensa e estímulo à criação de novas tecnologias é a garantia de
exploração exclusiva da invenção, impedindo a cópia não autorizada por terceiros. Desta
forma, a propriedade intelectual emerge como uma ferramenta importante para a inovação
tecnológica.
A Fundação Hemominas, como uma instituição que atua em pesquisa e inovação, tem
avançado continuamente no campo da propriedade intelectual, buscando estreitar a distância
entre a pesquisa científica e o aproveitamento de seus benefícios pelos cidadãos por meio da
disponibilização de novas tecnologias, principalmente nas áreas de hematologia e
hemoterapia.
Para facilitar a compreensão dos principais conceitos nas áreas da propriedade intelectual e da
inovação, o Núcleo de Inovações Tecnológicas da Fundação Hemominas elaborou materiais
educativos e de divulgação contendo, de forma direta e simplificada, os principais aspectos
relacionados a esses temas. Esse material deve servir como ponto de partida para a
compreensão do assunto. Para mais informações e orientações o Núcleo de Inovação
Tecnológica e o grupo INOVHEMOS poderão ser consultados.
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação na Fundação Hemominas
Cartilha sobre Propriedade Intelectual e Inovação

Tecnologias Protegidas
Projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação realizados na Fundação Hemominas,
muitos deles em parceria com outras instituições, têm possibilitado a geração de soluções
inovadoras para problemas na área da saúde.
A Fundação Hemominas tem direito de titularidade ou cotitularidade em tecnologias protegidas
as quais se encontram descritas em nossa vitrine tecnológica. Interessados na transferência
dessas tecnologias, bem como no desenvolvimento de projetos em parceria com a Fundação
Hemominas visando à inovação poderão entrar em contato com o Núcleo de Inovação
Tecnológica (inovhemos@hemominas.mg.gov.br).

Proteína Recombinante Quimérica, Método e Kit para Diagnóstico da Infecção Causada
por HTLV-1 e/ou HTLV-2 e Usos
Padronizador de Volume de Crio e Plaquetas
Peptídeos Antigênicos Indutores de Anticorpos Específicos para o Fator de Von
Willebrand Normal, Úteis no Diagnóstico e Classificação da Doença de Von Willebrand
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Peptídeos Antigênicos Indutores de Anticorpos Específicos para Identificação de
Alterações de Maior Prevalência do Subtipo 2b da Doença de Von Willebrand e do
Fator Normal
Método e Kit para Diagnóstico Diferencial de Doenças Infecto-Parasitárias Utilizando
Citometria de Fluxo
Dispositivo para Monitoramento e Controle Autônomo de Temperatura
Proteínas Quiméricas, Método e Kit para Diagnóstico da Infecção Causada pelos Vírus
HTLV-1 E/Ou HTLV-2, e Uso

2/2
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

