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Foi realizada em 17/06/09 a quarta reunião mensal do Conselho 

Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, no ano de 2009, presidida 

pelo Presidente do Conselho, Dr. José Carlos Seixas. Estiveram presentes na 

reunião os representantes das Instituições que compõe este Conselho (anexo).  

 

Conforme previsto em pauta, o Dr. Seixas deu início a reunião e em 

seguida passou a palavra a Dra. Rita Barradas, que foi convidada para fazer uma 

apresentação sobre a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde.  

Foram apresentados diferentes pontos sobre a elaboração da agenda: 

um histórico que evidenciou o contexto em que esta foi discutida e sua finalidade 

naquele momento; a metodologia para sua elaboração e o desenvolvimento do 

trabalho para a escolha dos temas e prioridades. Entre outras considerações, a Dra. 

Rita ressaltou a atuação e a importância do Ministério da Saúde/DECIT nesse 

processo, como o orientador e agente do fomento da pesquisa para o SUS, 

legitimando-os neste campo. Foram realizadas análises importantes para a gestão 

do desenvolvimento científico e tecnológico da área como: quem usou o 

financiamento do MS em pesquisa, como utilizou, o que foi financiado. Isto permitiu 

que, neste novo momento, o MS concluísse que tem que aprofundar seu papel 

indutor e não se transformar num balcão de pesquisa, ou seja delinear uma nova 

estratégia que esteja fortemente vinculada ao caráter de indutor da pesquisa em 

saúde no país. 

A atual agenda nacional está sendo reavaliada e a definição da 

metodologia para a elaboração de uma nova agenda foi a Delphi. Será aplicada via 



internet e propõem inicialmente uma consulta ampla que posteriormente será 

refinada após 2 ou 3 rodadas de consenso. A consulta que será realizada visa 

responder quais são os problemas de saúde da população e quais são os problemas 

do sistema para responder a estas necessidades. Este tipo de metodologia, vai 

refinar estas respostas até permitir congregar a maior parte das opiniões e tentar 

chegar em cinco prioridades. Finalmente obter uma lista de temas que será 

apresentado numa Matriz tridimensional que represente as “necessidades em saúde, 

os grupos populacionais e os tipos de pesquisa”.  

Após discutir com o Conselho as questões já apontadas a Dra. Rita 

encerrou considerando que a nova agenda deve, portanto, ter uma visão de futuro, 

um caráter indutor e que o programa de pesquisa para o SUS – PPSUS, deverá 

adequar-se para não se transformar em balcão. Foi lembrado pela dra. Rita que o 

PPSUS organizou as agências de fomento onde elas não existiam e que este foi seu 

principal papel. Fortaleceu grupos, a pesquisa foi submetida à avaliação por pares 

onde isto não acontecia. Estas mudanças foram muito importantes para a pesquisa 

no SUS mas, mais ainda para a política de Ciência e Tecnologia.  

O Dr. Seixas agradeceu a disponibilidade da Dra. Rita em atender ao 

convite e exaltou a importância de sua apresentação que contribuiu e enriqueceu os 

conhecimentos sobre a elaboração da agenda nacional de pesquisa e em seguida 

passou a palavra ao Dr. Ricardo Oliva, que apresentou a Proposta para 

Formalização da Política Estadual de CT&I em Saúde como destacamos abaixo: 

 

1- Política Nacional de C,T&I 

•Legítima e Participativa 

2-Contexto Paulista de C,T&I em Saúde 

•Fomento à Pesquisa em São Paulo 

•Capacidades e Competências em C,T&I em saúde 

•Os Institutos de Pesquisa da SES 

•Complexo Produtivo da Saúde no estado de São Paulo 

•CONCITE 

3-Agenda Estadual de Pesquisa em Saúde 



4-Temas relevantes e peculiares para a Discussão no Conselho com a 

perspectiva de formulação da política: 

•Os Parques Tecnológicos 

•O Papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica 

•O Papel do Setor Produtivo no Desenvolvimento Tecnológico 

5-Atividades a serem desenvolvidas: 

•Produção de um documento ideológico e conceitual da Política Estadual de 

C,T&I em Saúde, fruto das discussões citadas 

•Compartilhar e discutir o documento produzido em um Seminário ampliado 

do Conselho para validar a Política Estadual de C,T&I em Saúde 
Após a apresentação e discussão entre os membros do conselho sobre a 

proposta, o dr. Seixas solicitou co Conselho que pensasse sobre os temas propostos 

pelo “grupo de políticas” para produzir os documentos da política de C,T&I em 

saúde. Foi consenso entre os conselheiros a necessidade de estudar e analisar com 

maior profundidade temas como Parques Tecnológicos, Núcleos de Inovação 

Tecnológica e Complexo Produtivo em Saúde e que os mesmos serão apresentados 

nas reuniões do conselho, por especialistas convidados. 

 

Novamente foi ressaltada pelo Presidente do Conselho a importância da 

tarefa fundamental que o Conselho tem em oferecer sugestões e teses para o 

Secretário nas questões de C,T &I, mas como não houve tempo para a discussão 

desse tema, que foi proposto em reunião anterior, ficou adiada para a próxima 

reunião. 

Finalmente, o presidente do Conselho concluiu que como pauta para 

próxima reunião do dia 22/07/09, ficaram acordados os seguintes temas: 

 

1- Apresentação do Portal Eletrônico de Revistas SES-SP. 

Renato Murasaki - Bireme / Sueli Gonsalez Saes - SES-SP 

2-Proposições do Conselho para debate sobre a Agenda Atual de 

Prioridades de Pesquisa. membros CCT&I-Saúde. 

3-Apresentação dos Parques Tecnológicos do Estado de São 

Paulo:Estudos Preliminares e Implantação.  



Dr. Carlos A. Baldan –SED 

4- Apresentação de propostas de temas para subsidiar os 

documentos para Formalização da Política Estadual de CT&I em 

Saúde. 

membros CCT&I-Saúde. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Dra. Sueli Gonsalez Saes 

Secretaria Executiva do CCT&I-Saúde 

Fone/Fax: 55-11-3066.8281 

sgsaes@saude.sp.gov.br 

sgsaes@usp.br 
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ANEXO  

Representantes das Instituições que compõe o CCT&I-Saúde 

Lista de Presença-reunião de 17/06/09: 

 

1. Presidente do Conselho: Dr. José Carlos Seixas 

2. CCTIES/SES: Dr. Ricardo Oliva 

3. CCD/SES: Clélia Aranda  

4. IAL/SES: Dra. Marta Lopes Salomão 

5. IS/SES: Dra. Luiza Heimann 

6. IB/SES: Dr.Otávio Azevedo Mercadante  

7. IP/SES: Dra. Neide Takaoka 

8. IDPC/SES: Dra. Amanda GMR Sousa e Romeu Sérgio Meneghelo 

9. ILSL/SES: Ausência justificada 

10. IIER/SES: Dr. Sérgio Cimerman 

11. FURP: Dr. Ricardo Oliva 

12. USP: Prof.Moisés Goldbaum  

13. UNICAMP: Prof. José Antonio Gontijo  

14. UNESP: Ausência justificada  

15. UNIFESP: Prof. Hélio Takahashi 

16. UFSCAR: Ausência justificada 

17. SED/SP: Ausência justificada  

18. SUCEN/SES: Dr. Afonso Viviani e Rosa Maria Tubaki 

19. SEES/SP: Ausente 

20. SECRETARIA EXECUTIVA: Dra. Sueli Gonsalez Saes 

 

 


