
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE SÃO PAULO 
 

MEMÓRIA DA 3A. REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE 

 

Foi realizada em 20/08/08 a terceira reunião mensal do Conselho 

Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, presidida pelo Sr. Secretário 

Adjunto e Presidente do Conselho, Dr. Renilson Rehem de Souza. Estiveram 

presentes na reunião os representantes das Instituições que compõe este Conselho 

(anexo 1). O Dr. Renilson deu início a reunião e solicitou ao relator, Dr. Otávio 

Mercadante, que falou sobre as atualizações das principais normas, leis e 

diretrizes nacionais que guardam relação com pesquisa, desenvolvimento e inovação.  

Foi ressaltada a importância de entender e difundir entre os pares 

estes dispositivos legais e os critérios de ingresso no Sistema de Inovação, para 

que estes sejam eficientes e contribuam para o delineamento de um cenário 

favorável ao desenvolvimento científico, tecnológico e ao incentivo à inovação, bem 

como a importância dos incentivos fiscais que as pessoas jurídicas podem usufruir 

forma automática desde que realizem pesquisa tecnológica e desenvolvimento de 

inovação tecnológica. 

Necessidades apontadas: Identificação de um interlocutor  no grupo que 

propõe a regulamentação da lei; contar com a assessoria jurídica e técnica em 

Ciência e Tecnologia em Saúde, temporária ou permanente, para orientar questões 

como registro de patentes, linhas e propostas de financiamento. Dessa constatação 

surgiu a necessidade de elaborar um Termo de Referência, para contratação de 

profissionais de notório saber, que ficou a cargo do Dr. Otávio Mercadante e Dra. 

Marta Salomão. Ficou definido que esta assessoria deve ser uma instância que 

tenha um perfil jurídico/administrativo para subsidiar essas ações na Secretaria 

Doravante a Legislação nacional e internacional, bem como assuntos de 

interesse ao tema, estarão disponíveis na RIC – http://ses.sp.bvs.br, na área 

denominada CCT&I-Saúde.  



A relatora, Dra. Éster Dal Poz, representando o grupo (Dra Ester Dal Poz, Dr. 

Moisés Goldbaum e Dr. Ricardo Oliva) que ficou designado por elaborar a 

Proposta de realização de Seminário que discutirá as Bases da Política de C&T em 

Saúde e a elaboração de uma Agenda de Prioridades de Pesquisa, Desenvolvimento 

e Inovação em Saúde, apresentou a proposta para o seminário previsto para o mês 

de outubro/2008  A seguir apresentamos a proposta de seminário já com as 

modificações sugeridas pelo Conselho no momento da apresentação.  



 

Proposta para a realização do Seminário 
Sugestão de Nome: “Bases de uma Política de C&T em Saúde e a Agenda de 
Prioridades de Pesquisa para a SES-SP” 
 

Duração: 1 dia 

Data: 22 de Outubro de 2008  

Horário: das 9 às 18:30 horas, com intervalo de 1:00h para almoço e 15 minutos 

para cada intervalo, nos períodos da manhã e tarde 

Local: Será realizado nas dependências do Instituto Dante Pazzanese de 

Cardiologia da SES-SP (a confirmar em 17/09/08) 

Número de participantes: de 30 a 35 

 
Convidados: 
Convidar atuais condutores e mentores para relatar a experiência recente do 

Ministério da Saúde (tanto da perspectiva da política quanto da agenda) 

Apresentar as iniciativas e ou experiências da SES-SP, 

Convidar atuais condutores e mentores para relatar a experiência da FAPESP, 

(como principal agência de fomento do Estado) 

Convidar as Coordenadorias da SES-SP, as quais não estejam representadas 

no CCT&I-Saúde, CVE, CVS e CRT-AIDS. 

Convidar COSEMS  

Convidar 2 representantes da Secretaria Municipal de Saúde 

Representantes dos Grupos de Inovação da USP, UNESP, UNICAMP 

Representante da FIESP 

 

Participação do CCT&I-Saúde na íntegra 



FORMATO: 

Manhã: 

Abertura do evento 

Apresentação do Ministério  

Apresentação da Fapesp 

Apresentação pela SES-SP de um documento Base para a discussão do tema do 

Seminário. 

Estas primeiras atividades serão realizadas no período da manhã com um 

intervalo de 15 minutos para o coffe-break. 

(O doc. deve conter 2 partes, parte 1 Introdutória, contendo o estado da arte

da C&T no Bras l e no mundo e parte 2 Temas, que aborde quais temas serão

levados ao grupo, para a discussão de prioridades em pesquisa em saúde e a 

elaboração de um documento para as bases de uma política de C,T&I em saúde

no estado, em consonância com a política de C,T&I em saúde do país, que por 

sua vez é parte da Política Nacional de C,T&I. Uma primeira versão deste 

documento, que deverá ser apresentado no Conselho na reunião do dia 

17/09/08, ficou a cargo da Dra. Sueli Saes (parte 1) da Dra. Luiza Heimman e

Dr. Otávio Mercadante (parte 2)). 

 

i   

 

 

Na próxima reunião 17/09/08, deverá ser discutido o documento para se 

elaborar um roteiro de questões que o CCT&I-Saúde definirá.

 

Tarde: 

Discussão do documento (Discussão semiestruturada a partir de um 

instrumento elaborado pelo conselho) pelos participantes e a seguir elaboração 

de um documento contendo as propostas de prioridades em pesquisa em saúde 

e a elaboração de um documento para as bases de uma política de C,T&I em 

saúde no estado. 

(2:30 horas para discutir as questões e elaborar (15 min. Intervalo) e 1:30 

horas para plenária final, com apresentação de documento) 



 

A apresentação da Dra. Luiza Heimman, Diagnóstico Geral do PPSUS e 

as discussões encaminhadas pelos demais conselheiros, como a do Dr. Leopoldo 

Piegas, MetroSampa e Projeto RUTE, serão apresentadas em outro documento. 

 

Finalmente, a reunião de setembro ficou reservada para 

encaminhamentos e decisões sobre o Seminário “Bases de uma Política de C&T em 

Saúde e a Agenda de Prioridades de Pesquisa para a SES-SP”. 

 

 

 

Dra. Sueli Gonsalez Saes 

Assessor Técnico de Gabinete 

Fone/Fax: 55-11-3066.8281 

sgsaes@saude.sp.gov.br

sgsaes@usp.br
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ANEXO 1 

Representantes das Instituições que compõe o CCT&I-Saúde 

Lista de Presença-reunião de 20/08/08: 

 

1. Presidente do Conselho: Dr. Renilson Rehem 

2. CCTIES/SES: Maria do Carmo (substituta da Dra. Iracema G. Leonardi) 

3. CCD/SES: Dra. Clélia M. S. de Souza Aranda 

4. IAL/SES: Dra. Marta Lopes Salomão 

5. IS/SES: Dra. Luiza Heimann 

6. IB/SES: Otávio Azevedo Mercadante  

7. IP/SES: Dra. Neide Takaoka 

8. IDPC/SES: Dr. Leopoldo S. Piegas 

9. ILSL/SES: Dr. Marcos Virmond 

10. IIER/SES: Dr. Sebastião André de Felice 

11. FURP: Ausência justificada 

12. USP: Ausência justificada  

13. UNICAMP: Ausência justificada  

14. UNESP: Prof. Célia Regina Nogueira 

15. UNIFESP: Prof. Ester Dal Poz 

16. SED/SP: Ausente 

17. SUCEN/SES: Dra. Virgília de Lima (substituta Dr. Affonso Viviani). 

18. SEES/SP: Ausente 

19. UFSCAR: Ausente 

20. Secretaria Executiva: Dra. Sueli Gonsalez Saes 
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