Ciência, Inovação e Tecnologia em Saúde de São Carlos
Rede de parceiros: Prefeitura Municipal de São Carlos - SP, Universidade de São Paulo - USP,
Universidade Federal de São Carlos - UFSCar, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
- UNESP, Embrapa Pecuária Sudeste e Embrapa Instrumentação Agropecuária.
A região central do Estado de São Paulo agrega inúmeras instituições que
realizam projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovações tecnológicas
em saúde. Muitos desses projetos originaram produtos e processos já
inseridos no mercado por intermédio de um conjunto de indústrias
instaladas na região. Nem todos, no entanto, encontraram ecos para seu
efetivo aproveitamento nos setores público ou privado.
Há grande potencial para uma efetiva articulação nesse sentido,
através de processo que permita uma observação responsável sobre o
atual estágio de desenvolvimento do sistema de saúde dos
municípios e as potencialidades das diversas instituições de
pesquisa e desenvolvimento tecnológico instaladas na região,
considerando-se também a proposta do Parque Tecnológico de São
Carlos.
A articulação interinstitucional é estratégica, no sentido de transformar tais
projetos em inovações com aplicações efetivas para o aprimoramento do sistema
loco regional de saúde e para incorporação no mercado.
Para tanto, uma rede de parceiros foi constituída, com os seguintes objetivos:
l Reconhecer as linhas de pesquisa e de trabalho com tecnologias em saúde das instituições de
pesquisa e empresas instaladas em São Carlos e na região;
l Aprimorar o conhecimento sobre a política de ciência e tecnologia dos governos Estadual e
Federal para a área da Saúde, incluindo agenda de prioridades e linha de financiamento e
fomento;
l Definir estratégias que viabilizem a criação de um Centro de Pesquisa, Inovação,
Desenvolvimento Tecnológico e Assistência em Saúde que permita uma efetiva articulação
entre as áreas da pesquisa, o setor produtivo e a assistência à comunidade;
l Construir uma agenda que articule as demandas prioritárias do sistema loco regional de saúde
com as potencialidades das instituições instaladas no município.
Em meados de 2006, esteve em São Carlos o Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos do Ministério da Saúde, Dr. Moisés Goldbaum, ocasião em que ficou demonstrado o
grande potencial de contribuição das instituições na implementação da Política Nacional de
Ciência e Tecnologia em Saúde.
Há o intuito de se estruturar um inventário de projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico
na área da Saúde, por meio de uma página na web Portal CITESC e a realização de um seminário
com uma mostra desses projetos.

