SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE SÃO PAULO
MEMÓRIA DA 5A. REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE
2009

Foi realizada em 22/07/09 a quinta 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 ao Sr. Renato Murasaki da Bireme que fez uma
apresentação do Portal Eletrônico de Revistas SES-SP, atividade que faz parte do
projeto que está sendo desenvolvido entre a SES e a BIREME. Foram apresentados
os objetivos desta cooperação que são o “Fortalecimento da comunicação científica
dos Institutos de Pesquisa da SES-SP” e a “Melhoria na operação das fontes de
informação do Portal da Rede de Informação e Conhecimento da SES-SP”, para
apoiar as atividades de disseminação e desenvolvimento de pesquisa técnica e
científica e de inovação em saúde, alinhadas à Agenda Estadual de Ciência,
Tecnologia e Inovação.
Após a apresentação do Portal de revistas da SES-SP, que utiliza a
metodologia do Portal Scielo de Revistas Científicas, e discutir com o Conselho
questões inerentes ao tema foi ressaltado que estas iniciativas, além de fortalecer
os grupos de pesquisa das instituições, organizam e fortalecem as publicações
científicas institucionais. O Dr. Seixas agradeceu a Bireme representada na reunião
pelo Sr. Renato Murasaki, pela atenção em atender ao convite e em seguida passou a
palavra ao Dr. Carlos Baldan da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São
Paulo.
O Dr. Baldan fez uma apresentação dos “Parques Tecnológicos do Estado
de São Paulo:Estudos Preliminares e Implantação". Esta apresentação e demais

detalhes sobre os parques tecnológicos encontram-se na RIC- http://ses.sp.bvs.br .
Durante a apresentação foram discutidos no conselho quais foram as estratégias e
estudos realizados, para a orientação e a tomada de decisão sobre a implantação
dos parques tecnológicos no Brasil. Discutiram-se também as questões conceituais
para a implantação dos parques tecnológicos e o seu caráter não indutor, mas antes
de agregação de potencialidades. Especificamente na área médica, como estimular
as empresas nacionais para desenvolver uma cultura de inovação e sobre o SUS que,
como mercado para a área de saúde, sinaliza as demandas e necessidades do
sistema para priorizar a criação e implantação de um parque tecnológico. O Estado
tem incentivado e viabilizado esses estudos mas não interfere nas prioridades.
Foram também discutidos exemplos de implantação de parques tecnológicos na
Espanha, Inglaterra e Alemanha, onde diferentes iniciativas desde a escola de nível
médio onde há inserção de pesquisa e inovação já para as crianças entre 7 e 8 anos
de idade.
Finalizada a apresentação e discussão sobre os Parques Tecnológicos o
Dr. Seixas agradeceu ao conselheiro Dr. Carlos Baldan e em seguida sugeriu a
realização de uma reunião extraordinária no dia 05 de agosto para finalizar as
discussões previstas na agenda sobre as “Proposições do Conselho para debate
sobre a Agenda Atual de Prioridades de Pesquisa” e a “Apresentação de propostas
de temas para subsidiar os documentos para Formalização da Política Estadual de
CT&I em Saúde”. A sugestão foi aceita e foi marcada a primeira reunião
extraordinária do CCT&I-Saúde em 05 de agosto de 2009.

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

ANEXO
Representantes das Instituições que compõe o CCT&I-Saúde
Lista de Presença-reunião de 22/07/09:

1.

Presidente do Conselho: Dr. José Carlos Seixas

2.

CCTIES/SES: Dr. Ricardo Oliva

3.

CCD/SES: Dra. Clélia Aranda

4.

IAL/SES: Dra. Marta Lopes Salomão

5.

IS/SES: Dra. Luiza Heimman

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: Dr. Marcos Virmond

10.

IIER/SES: Dr. Sérgio Cimermam

11.

FURP: Dr. Ricardo Oliva

12.

USP: Prof.Moisés Goldbaum

13.

UNICAMP: Prof. José Antonio Gontijo

14.

UNESP: Célia Regina Nogueira

15.

UNIFESP: Prof. Hélio Takahashi

16.

UFSCAR: Prof. Nivaldo Antonio Parizotto

17.

SED/SP: Dr. Carlos Baldan

18.

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

19.

SEES/SP: Ausente

20.

SECRETARIA EXECUTIVA: Dra. Sueli Gonsalez Saes

