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Apresentação
13
subsidiar a tomada de decisão, os resultados de um PTC podem sugerir a realização de

Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) mostrou-se uma das principais recomendações
março de 2006. A padronização de métodos em ATS ocorre desde essa época. Iniciou-

da produção de estudos em ATS.
A Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (Rebrats) encampou esse
nº 2.915, de 12 de dezembro de 2011. A Rebrats tem como princípios norteadores a
é prestada.
A implantação do processo de gestão de tecnologias no sistema de saúde brasileiro,
as ações em ATS no Brasil. Nesse caminho, as ações culminaram com a Lei nº 12.401,
tecnologias em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), atribuiu à Comissão
Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec) a função de incorporação, exclusão
ou alteração dessas tecnologias no SUS.
Tal lei inclui a análise baseada em evidências como fundamental à tomada de decisão,

com a edição atualizada da Diretriz Metodológica de Elaboração de PTC do Ministério

Ministério da Saúde

avaliação de tecnologias em saúde e orientar a elaboração de pareceres técnico-
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empreendidos para a estruturação e disseminação da Avaliação de Tecnologias em
Saúde no Brasil.
A atualização para a 4ª edição foi elaborada pelos técnicos do Ministério da
Desenvolvimento e Padronização Metodológica da Rebrats e encontra-se disponível
em <www.saude.gov.br/rebrats>.

1 INTRODUÇÃO
15
tecnologias sem melhorias nos resultados em saúde (OTA, 1994; GARBER, 2001). Em

população. Assim, os gestores da saúde se veem pressionados em um cenário de

saúde e o impacto sobre os serviços de saúde para orientarem a tomada de decisão
Avaliação de Tecnologias em Saúde.

procedimentos, sistemas organizacionais, educacionais, de informações e de suporte,
a saúde são prestados à população (GOODMAN, 1998).

Ministério da Saúde

Estudos de ATS, envolvendo métodos de revisão rápida da literatura, são elaborados em
diversos países, levando de três a seis meses para serem concluídos. A padronização de
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como público-alvo os técnicos do Ministério da Saúde, das demais esferas do SUS, da
em Saúde (NATS) de hospitais, demandantes de solicitações de incorporação de
avaliação de tecnologias em saúde em geral.
de leitura em inglês; familiaridade com internet para realizar buscas estruturadas
epidemiologia clínica.

2 QUANDO ELABORAR UM PARECER TÉCNICO-CIENTÍFICO?
O PTC é o primeiro passo no processo de avaliação de demandas para a incorporação
de novas tecnologias e de novas aplicações para tecnologias já existentes no sistema
Nesta situação, o PTC apresenta os resultados de uma primeira avaliação para

impactos clínico, econômico e social da tecnologia. Neste caso, o PTC pode sugerir a

ainda não incorporadas ao SUS, mesmo disponíveis para uso no país. Ao contrário,
se propõem adaptações ou novos usos, em fase de potencial obsolescência, pela

selecionados, bem como a revisão por especialistas e gestores envolvidos com
produção de um PTC estão expostos no Anexo A.
O conteúdo do PTC deve ser breve, redigido em média em 20 páginas, acrescido dos
anexos. Deve considerar alguns pontos fundamentais: a pergunta a ser respondida
ser avaliada; a descrição mínima do método; as evidências disponíveis; os resultados
encontrados e as recomendações.

17
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é preciso observar as seguintes regras:
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As abreviaturas devem ser evitadas, exceto as amplamente conhecidas (por
extenso em seu primeiro uso.
Comum Brasileira para medicamentos).
conforme item 3.3.

Portanto, devem compreender o método adotado, averiguar as fontes de informação e
das informações e contextualizar as recomendações em termos de implicações para

Os resumos em português e em inglês devem ser inseridos no início do documento,
com extensão de até uma página (350 palavras) e redigidos em linguagem acessível
ao leitor não especializado. Quando possível, sugere-se disponibilizá-lo em espanhol.

3 ETAPAS DA ELABORAÇÃO DE UM PARECER TÉCNICO CIENTÍFICO
19
(<www.saude.gov.br/rebrats>) para evitar duplicidades.

metodologia, elaboração da síntese dos achados, interpretação e recomendação.
As recomendações apontadas no presente documento estão baseadas em

Nesta parte estão descritos: a estratégia de busca, os critérios de seleção e exclusão

priorizando as evidências de acordo com uma tabela de evidências.
3.1 Formato da apresentação
Os PTC devem ser redigidos em

tamanho 12 ou arial tamanho 11.

em folha de tamanho A4.
3.1.1 Estrutura básica
Capa
Folha de rosto
Contracapa

Sumário
Introdução: descrição da pergunta e seus detalhamentos, incluindo aspectos regulatórios
Informações econômicas
Bases de dados consultadas com estratégias de busca

Ministério da Saúde

Conclusão
Seleção de estudos
Caracterização dos estudos selecionados
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Síntese dos resultados
Qualidade da evidência
Recomendação
Referências
Anexos

Título/pergunta

População-alvo
Tecnologia
Comparador
Resumo dos resultados dos estudos selecionados
Qualidade da evidência
Desfecho __________________________ (
Desfecho __________________________ (
Desfecho __________________________ (
Desfecho __________________________ (

) Alta (
) Alta (
) Alta (
) Alta (

) Moderada (
) Moderada (
) Moderada (
) Moderada (

) Baixa (
) Baixa (
) Baixa (
) Baixa (

) Muito baixa
) Muito baixa
) Muito baixa
) Muito baixa

Síntese de informações econômicas

3.2 Autores e revisores do documento

e/ou telefone).

e-mail

21
trabalho, o tema e a conclusão do estudo. Inferências similares são feitas pelo nome

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Posição: Autor principal ( ) Coautor ( ) Orientador/Supervisor ( ) Parecerista Ad hoc ( )
Outros: ________________________

Sim

b) Organização governamental ou não-governamental
c) Produtor, distribuidor ou detentor de registro

Não

Ministério da Saúde

Conclusão
e) Comitê, sociedade ou grupo de trabalho

22

f) Outro grupo de interesse

3.4 Contexto

3.5 Introdução e pergunta

ou desfechos em saúde de interesse (mortalidade, morbidade, efeitos adversos,

PI - intervenção: menciona a tecnologia avaliada no PTC.
Cou placebo, por exemplo.

O-
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Se a intervenção for um tratamento:
EXEMPLO: Para pacientes com infarto agudo do miocárdio com supra do segmento ST o
Quadro 1 – Exemplo de elaboração da pergunta do PTC com base no acrônimo PICO
População

Intervenção

Comparação

Pacientes com infarto
agudo do miocárdio com
supra do segmento ST

Outcome (desfecho)
stent

taxa de mortalidade
taxa de re-infarto

Fonte: elaboração própria.

Se a intervenção for um teste de diagnóstico:
EXEMPLO: Para as mulheres entre 25 e 60 anos, com citologia oncótica alterada,

Quadro 2 – Exemplo de elaboração da pergunta do PTC com base no acrônimo PICO
População

Intervenção

Comparação

Outcome (desfecho)
Acurácia (sensibilidade/

Mulheres entre 25 e
60 anos, com citologia

teste para detecção do
Papilomavírus humano
por captura híbrida

Colpocitologia com
Papanicolaou

taxa de mortalidade por
câncer de colo de útero
taxa de câncer de colo de
útero
mudança de conduta

Fonte: elaboração própria.

incluindo prevalência, incidência, mortalidade, gravidade da condição de saúde e carga
de doença (caso haja informações sobre este parâmetro). Devem ser mencionadas
prevalências diferenciadas para gênero, etnia, idade, gravidade da condição de saúde,
comorbidades, assim também os fatores relacionados a desigualdades em saúde.

Ministério da Saúde

Para obter essas informações, os autores devem consultar bancos de dados
existentes no Quadro 3, preferencialmente oficiais. Adicionalmente, os autores
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Quadro 3 – Busca por informações epidemiológicas
Fonte

Endereço eletrônico

Rede Interagencial de Informações para a Saúde
Organização Mundial de Saúde

Tábuas Completas de Mortalidade

populacao/tabuadevida/2011/default.shtm>

Projeção da População do Brasil por sexo e idade: 19802050 (Revisão 2008)

populacao/projecao_da_populacao/2008/
default.shtm>

em 01.07.2012
populacao/condicaodevida/ams/2009/
default.shtm>

raciais.shtm>

mortalidade/default.shtm>
Crianças e Adolescentes (Indicadores Sociais 1997)

populacao/criancas_adolescentes/default.shtm>

Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD) e
complementados por outras fontes nacionais

indicadoresminimos/default_minimos.shtm>

Análise das condições de vida da população brasileira
2012

indicadoresminimos/sinteseindicsociais2012/
default.shtm>
populacao/indic_sociosaude/2009/default.shtm>

CENSO 2010
até 2011
Fonte: elaboração própria.

contexto/conrmi/tabES.htm>

Devem ser mencionados: o tipo de tecnologia sob avaliação (diagnóstica,
preventiva, terapêutica, em termos de sua função no processo de cuidado,
diferentes indicações, contraindicações e riscos conhecidos e descritos na literatura
sobre o tema.
aspectos farmacocinéticos e farmacodinâmicos de sua estrutura e aplicação,
forma de apresentação, posologia e outros aspectos comuns a tais substâncias.
Estas informações podem estar disponíveis no ambiente eletrônico da Agência
o MICROMEDEX para as informações farmacológicas (acesso pelo Portal Saúde
Baseada em Evidências).
Para procedimentos diagnósticos, clínicos ou cirúrgicos é importante também

Além disso, deve ainda ser descrito o espaço de prática onde a tecnologia é ou
deverá ser utilizada, bem como a necessidade de capacitação profissional para
de outras tecnologias associadas – diagnósticas ou terapêuticas – necessidade
de ambientes especiais, etc.). Essas informações podem ser obtidas nas normas
técnicas (Associação Brasileira de Normas Técnicas – CB26), instrução de uso do
Care Research Institute (plataforma de acesso restrito), disponível em: <http://
www.ecri.org.br>.
Dependendo da complexidade da descrição da tecnologia, ela pode ser anexada
ao PTC, constando apenas informações básicas no documento principal no tópico

25
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Quadro 4 – Informações para descrição da tecnologia
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Medicamentos

Endereço

Bula de medicamentos autorizados pela Anvisa

anvisa/home/medicamentos>

Produtos para saúde
Anvisa – rotulagem e instruções de uso de produtos
para saúde

anvisa/home/medicamentos>

SomaSUS – sistema de apoio à elaboração de projetos

restrito mediante assinatura)
Fonte: elaboração própria.

destina a tecnologia avaliada, atentando para o nível, estadiamento ou gravidade
da doença e respectivas linhas de cuidado. A comparação deve ser sempre a(s)
tecnologia(s) disponível(is) no SUS ou na saúde suplementar, se for o caso, para
a mesma situação clínica. Quando disponível, deve-se acrescentar fluxograma
contendo algoritmo de manejo recomendado pelo SUS ou saúde suplementar.
Tais informações sobre a prática clínica recomendada podem ser obtidas
em diretrizes nacionais, e no caso do SUS nos Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde. Se não houver diretrizes nacionais
disponíveis, deve-se consultar diretrizes internacionais, sendo recomendada a
latino-americanas, americanas e europeias.

Deve-se descrever a tecnologia a ser avaliada, esclarecendo primeiramente
se possui ou não registro no órgão regulador brasileiro (Anvisa) ou em órgãos
de acordo com os registros.
Se a pergunta a ser respondida pelo PTC diz respeito a uma nova indicação da
Para obter essa informação, no caso de medicamentos, deve-se consultar a bula
autorizada pela Anvisa. Nesses casos, sugere-se consulta ao manual “Monitoramento
saude.gov.br/rebrats>).

Para saber se um medicamento possui ou não registro na Anvisa, o autor

www.saude.gov.br
Clicar na aba “Serviços”
Na coluna “Consulta a Banco de Dados”, escolha a opção “Medicamentos”
Consulte as opções disponíveis
Quando se tratar de produtos para a saúde, o ambiente eletrônico da Anvisa também

www.saude.gov.br
Clicar na aba “Serviços”
Na coluna “Consulta a Banco de Dados”, escolha a opção “Produtos para a Saúde”
Consulte as opções disponíveis
Quadro 5 – Pesquisa de registro da tecnologia
Registro de Tecnologia

Endereço

php>
European Medicines Agency:
Regulatory Agency:
França – Agence Française de Securité Sanitaire des
Produits de Santé (AFSSAPS):
Sweden – Medical Products Agency:
Danish Medicines Agency:

Fonte: elaboração própria.
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3.5.5 Desfecho
Os resultados em saúde devem ser claramente especificados no PTC.

28

sistemáticas de ensaios clínicos randomizados (ECR) bem delineados. Em segundo,
são preferidos os ECR. Os níveis menores contemplam estudos de coorte, casofamiliaridade com os delineamentos epidemiológicos.
A estratégia de localização de estudos está detalhada no tópico 3.8. Atenção
especial deve ser dada ao identificar diretrizes clínicas e/ou recomendações sobre

na identificação de desfechos importantes para os pacientes e de comparadores
das tecnologias em análise.

tecnologias ou intervenções (por exemplo, procedimentos cirúrgicos ou programas
de saúde) raramente são investigadas por este tipo de estudo, comum para os
disponíveis nas fases iniciais do ciclo de vida das tecnologias. Assim, outros tipos
o PTC. Se aspectos de segurança precisam ser investigados, sugere-se adoção de
dados de prática clínica, informações sobre segurança de pacientes e estudos
observacionais e ensaios clínicos fase iv.
3.6 Informações econômicas
Devem ser citados os preços por unidade de compra da tecnologia analisada e das
alternativas sob comparação. Para as tecnologias em uso pelo sistema de saúde,
deve-se estimar este valor pela média ponderada de preços do último ano, por

meio dos valores disponíveis no Banco de Preços em Saúde (<http://portalsaude.
saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/banco-de-precos-em-saude/>).
Se estes preços não estiverem disponíveis, no caso de medicamentos, devese considerar o valor aprovado pela Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamentos – CMED, mais especificamente o Preço Fábrica, ICMS 18%. Já no
caso de produtos para saúde, pode ser consultado o COMPRASNET, portal de
um edital proposto pelo proponente e pode variar de acordo com cada descrição
solicitada. Outra fonte de preços de produtos para saúde é a “Ferramenta de
Além do preço unitário, é importante informar os fatores potenciais a serem
considerados para uma futura análise de impacto orçamentário, por exemplo, a
tecnologias e procedimentos complementares, investimento em infraestrutura e
gasto de capital. Quando esses valores não estiverem disponíveis, deve-se mesmo
assim citar e descrever as possíveis fontes de gastos. Para análise mais aprofundada
de custos, os autores do PTC precisam recomendar uma futura elaboração de
análise econômica completa.
Quadro 6 – Pesquisa de preços da tecnologia
Medicamentos

Endereço

Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos
(CMED/Anvisa)
Banco de Preços em Saúde (BPS) do Ministério da Saúde
Procedimentos
Médicos, da Associação Médica Brasileira
Produtos para saúde
BIONEXO (Acesso restrito)
COMPRASNET
Ferramenta de consulta de preços de produtos para
saúde – Anvisa

Fonte: elaboração própria.

br/>
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3.7 Termos de busca
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Em um primeiro momento, sugere-se utilizar os termos empregados na formulação
da pergunta PICO para localizar os vocabulários usados nas ferramentas de busca e
os seus sinônimos. O uso desses termos é importante, pois são usados para indexar
(catalogar) os artigos científicos nas bases de dados. Dessa forma, há padronização
na indexação e a busca na base de dados torna-se mais eficiente. Normalmente, o
uso de termos referentes à população de interesse e a intervenção em estudo já
são suficientes.
Os vocabulários disponíveis são:
DeCS – <http://decs.bvs.br/>
Emtree – <http://www.embase.com/emtree> (acesso restrito)

ser usado, o DeCS contempla um dicionário de vocabulários em português e em

A estratégia de busca não deve ser restrita somente ao vocabulário controlado.
chave, para tornar a busca mais abrangente. Quando for necessário recorrer aos
o sítio do Thesaurus (<www.thesaurus.com>).
Definido os termos, o autor do PTC elabora uma estratégia de busca recorrendo
aos operadores booleanos para a combinação dos termos. Os operadores
booleanos são universais e servem para realizar as seguintes combinações:
AND: para interseção (relação entre dois ou mais assuntos, ex.: diabetes
OR: para soma (soma entre dois ou mais assuntos, ex.: Obesidade OR
sobrepeso).
NOT: para exclusão (exclusão de um assunto compreendido pelo outro, ex.:

Para cada base de dados deve-se explicitar a estratégia de busca, conforme
exemplo demonstrado no Anexo.

3.8 Bases de dados consultadas com estratégias de busca
cada etapa, recomenda-se especificar a estratégia de busca realizada de modo a
permitir sua reprodução. A figura abaixo ilustra as etapas desse processo.

1ª

Busca por parecer anteriormente realizado

<www.saude.gov.br/rebrats>

<www.guideline.gov>
<www.uptodate.com> (acesso restrito)
2ª

Busca por diretrizes clínicas e recomendações
restrito)

3ª

agências de avaliação de tecnologias em saúde,
estudos de avaliação econômica baseadas em

4ª

Busca por sinopses baseadas em evidências

5ª

Busca por estudos primários

<www.thecochranelibrary.com> (acesso
restrito)
<www.inahta.org>

<www.tripdatabase.com>

<www.pubmed.gov>
<www.embase.com> (acesso restrito)
<www.scopus.com> (via Portal Periódicos
Capes)
<www.scielo.br>

6ª

Busca por estudos em andamento

<www.clinicaltrials.gov>

Fonte: elaboração própria.

3.9 Seleção de estudos
Os critérios de inclusão de estudos no PTC devem ser claramente mencionados,
a partir da busca traçada no item anterior, por exemplo:
Desenho do estudo: revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados,
disponíveis para o tema a ser analisado;
População ou subgrupos de interesse: problema de saúde, gravidade do
problema, idade, gênero e etnia;
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Intervenção ou tecnologia avaliada;
Desfechos (resultados em saúde): mortalidade, morbidade, incidência de
Assim como os critérios de seleção, também devem ser descritos os critérios de
exclusão dos estudos, bem como o número de estudos encontrados e os motivos
ser utilizado para demonstrar a seleção dos estudos.
Figura 2 – Fluxograma de seleção dos estudos

Duplicadas excluídas

Publicações

Publicações excluídas,

completo elegíveis

completo excluídos,

Estudos incluídos

Seleção

Publicações após a
remoção das duplicatas

Elegibilidade

Publicações adicionais

Inclusão
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Fonte: elaboração própria.

3.10 Caracterização dos estudos selecionados

os resultados sejam apresentados em forma de tabela contendo uma breve descrição
no texto do parecer.

33

de tabela, contendo uma breve descrição do texto do parecer. Conforme detalhado no
um desfecho, como a presença de heterogeneidade, evidência indireta, imprecisão,
viés de publicação, magnitude do efeito, efeito implausível de confundimento e
gradiente dose-resposta (GUYATT et al., 2008c).
3.12 Síntese de resultados por desfecho.

risco,
recomenda-se apresentar o número de estudos e as medidas de heterogeneidade
(se aplicável). No caso de estudos primários, recomenda-se apresentar o número de
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3.13 Qualidade da evidência
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priorizado na análise.

de efeito. Por outro lado, se uma evidência é muito baixa, futuros estudos com

Desfecho:
__________________

Desfecho:
__________________

Desfecho:
__________________

Desfecho:
__________________

(
(
(
(

(
(
(
(

(
(
(
(

(
(
(
(

) Alta
) Moderada
) Baixa
) Muito baixa

) Alta
) Moderada
) Baixa
) Muito baixa

) Alta
) Moderada
) Baixa
) Muito baixa

) Alta
) Moderada
) Baixa
) Muito baixa

Figura 3 – Fluxograma para graduação da qualidade da evidência
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Qual o delineamento da melhor

Ensaio clínico randomizado

Estudo observacional

Não

Sim

Considere evidência de

Sim

Não

Sim

muito baixa

Não

Não

Considere evidência de
baixa ou muito baixa

Considere evidência de

Considere evidência de
ou alta

Sim

ou alta
Fonte: elaboração própria.

as evidências. Inicialmente, evidências provenientes de estudos randomizados são

evidência são descritos a seguir.
limitações metodológicas no delineamento e condução dos estudos sugerindo alta
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a intervenção (por exemplo, doses baixas em comparação a doses altas de um
parte dos estudos ou apenas pelo acaso. Quando há heterogeneidade é fundamental

seja por diferenças na população, nas intervenções, comparadores ou nos desfechos.

3.14 Recomendação
intervenção em saúde. É parte obrigatória e é feita conforme os itens abaixo:
( ) Favor
( ) Incerta
( ) Contra

37

Quando há menos clareza sobre a relação entre efeitos desejáveis e indesejáveis,
população-alvo.
Além das informações destacadas nos estudos encontrados, outros parâmetros
de desempenho da tecnologia em estudo precisam ser ponderados. Recomendável
curto, médio e longo prazo.
da morbidade.
Efeitos indesejáveis (deletérios à população-alvo): reações adversas; dor/desconforto

Caso necessário, pode-se recomendar o monitoramento da tecnologia em estudo.

de decisão, deve-se recomendar a realização de outros estudos, tais como uma revisão

Ministério da Saúde

Outra indicação possível da recomendação dos autores se for o caso, diz respeito
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análise mais completa de aspectos não abordados, pode-se recomendar a realização

precisará ser atualizado (normalmente dois anos).

Orientações para os serviços;
3.16 Referências
pois proporcionam a integridade das informações. As referências empregadas na
elaboração do PTC são apresentadas com base nas instruções e regras da ABNT ou
facilitada pelo uso de gerenciadores de referências.
Quadro 7 – Normalização
Normalização
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas –
Norma CB26 (Acesso Restrito)
Fonte: elaboração própria.

3.17 Anexos
Opcionalmente, o parecerista pode incluir o detalhamento do método adotado
na elaboração do parecer e/ou dos resultados encontrados nos estudos (tabelas,
ilustrações, etc.). Esse aspecto imprimirá mais transparência ao processo de elaboração
do documento.

4 SOLICITAÇÃO DE PARECERES TÉCNICO-CIENTÍFICOS E OUTROS
ESTUDOS DE ATS
39
do Departamento de Ciência e Tecnologia, preconizou-se o seguinte formulário:
Formulário para solicitação de estudos em avaliação de tecnologias em saúde

um mecanismo para a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (Rebrats)

* Preenchimento Obrigatório
saude.gov.br>; e <ats.decit@saude.gov.br>

<rebrats@

* Eu posso ser contatado para mais esclarecimentos, se necessário.
( ) Sim ( ) Não
Passo 1 de 5
sistemas organizacionais, educacionais, de informação e de suporte e os programas e protocolos
A descrição da tecnologia deve ser cuidadosa e completa. A população a ser atendida refere-se às
indicações da tecnologia.
* Tecnologia em saúde que deve ser avaliada:

* População atendida:

Ministério da Saúde

Passo 2 de 5
Serão considerados os seguintes critérios de priorização:
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doenças, agravos ou problemas.
refere-se às possíveis alterações, de aumento ou redução, nos custos de procedimentos/intervenções
geradas e aumento de acesso aos serviços.

e infraestrutura) atualmente disponíveis para um grupo de doenças e agravos, para uma doença
5. Demanda social/judicial – Exigência de ações do Estado: refere-se à análise da existência de
avaliada ou rapidamente incorporada. Relaciona-se também à análise da necessidade de tomada de
decisão reguladora, de incorporação ou de abandono da tecnologia, bem como sua consonância com a
* Importância da pesquisa ou necessidade de evidência para o SUS:
milhões com olanzap ina para o atendimento de aproximadamente 20 mil
ação judicial.
Exemplo 2: no Brasil, a doença de Chagas é endêmica e a prevalência da infecção

* Evidências disponíveis sobre tema:

tecnologias.
Exemplo 2: não existem diretrizes baseadas em evidências sobre o manejo

Passo 3 de 5

* Nome:
* E-mail:
* Telefone (com DDD):
* Estado:

Passo 4 de 5

Administração direta do Ministério da Saúde
Agência Reguladora
Secretaria Estadual ou Municipal de Saúde
Universidade, hospital de ensino ou centro de
Prestador de serviço de saúde
Ministério Público

Operadoras de planos de saúde

Passo 5 de 5
Informações adicionais:

econômica, diretriz clínica, etc.).

Filantrópica
Fundação
Organização Não Governamental
Empresa Privada
Empresa Pública
Administração Pública
Outros
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5 FLUXO DE ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARECER
TÉCNICO-CIENTÍFICO
43
uma revisão gestora. Os critérios das revisões também estão descritos abaixo.
e enviá-lo junto com o PTC corrigido.
A todo momento surgem novas tecnologias e novos estudos são publicados. Com

Demandante

Recebimento da demanda

Elaboração do PTC

Revisão por especialista

após revisão
Revisão gestora

Envio de PTC para o demandante
Fonte: elaboração própria.

O prazo para a incorporação de uma tecnologia pelo Ministério da Saúde (englobando
dias, conforme previsto na lei 12.401/2011. Assim, busca-se elaborar o PTC em 90 dias,
incluindo o prazo para as revisões. Para estar em consonância com o prazo previsto na
elaborados em um prazo similar.

Ministério da Saúde

»

Revisão por especialista
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Analisa o conteúdo referente ao componente clínico da condição de saúde;

»

Revisão gestora
Analisa a clareza das medidas de resultado;

6 DEMAIS FONTES DE INFORMAÇÃO SOBRE TECNOLOGIAS EM SAÚDE
Quadro 8 – Agências selecionadas para busca de estudos em avaliação de tecnologias
em saúde
Agências

Endereço

Agencias y Unidades de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias – AUnETS (Espanha)

NICE (Reino Unido)
(Reino Unido)
Fonte: elaboração própria.

Quadro 9 – Fonte de informações sobre segurança de medicamentos
Fonte de informações

Observação

Periodic Safety Update Report
ou Relatório Periódico de
Farmacovigilância – PSUR/RPF,
disponíveis na GFARM

Busca por novos sinais de
segurança

Bula do medicamento e Drugdex

óbitos
Regulatórias em diversos países
no período

Agência Regulatória de
Medicamentos dos EUA – Food
Agência Regulatória de
Medicamentos da Europa –
European Medicines Agency
(EMA)
Fonte: elaboração própria.

Endereço

br>
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Quadro 10 – Base de dados para tecnologias em saúde

46

Base

Endereço

Medline

pubmed >

Livre.

Busca por novos sinais de segurança

Acesso/Observações

EMBASE
Restrito.

Regulatórias em diversos países no
período

Informação em
enfermagem,
educação em saúde,
social. Acesso via
Portal Periódicos
Capes.
PsycINFO

relacionadas. Acesso via Portal Periódicos
Capes.

Web of Science

Todas as áreas do conhecimento contém
dados de patentes. Acesso via Portal
Periódicos Capes.

SCOPUS

SPORTDiscus

home.url>

Acesso via Portal Periódicos Capes
Ciências do esporte, psicologia,
administração, sociologia, história,

gov.br>

saúde e recreação. Acesso via Portal
Periódicos Capes.

LILACS
Acesso via Portal Saúde Baseada em
Evidências.
SciFinder

gov.br>

Base mais ampla. Acesso via Portal
Periódicos Capes.

Scielo

php>

Livre.

PEDro/
Physiotherapy
Evidence

au/>

Livre.

Evidence

mcmasterhealthforum.org/
healthsystemsevidence-en>

Google Acadêmico

Livre

Clearinghouse

Livre.

Bandolier

bandolier/>

Livre.
Acesso via Portal Saúde Baseada em
Evidências.

Base

Endereço

ACP Journal Club
Cochrane Library

Uptodate

Acesso/Observações
Restrito.
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cochrane/>
<www.thecochranelibrary.com>

Restrito.

index.html>

Restrito via assinatura

Dynamed

Acesso via Portal Saúde Baseada em
Evidências.

Care Series

Acesso via Portal Saúde Baseada em
Evidências.

Trip database

Livre

Centre for Reviews

Livre

(CRD)
Clinical Trials

Livre

portal/site/ims>

Restrito. Contém registros de tecnologias
de saúde em suas diversas fases e traz
informações sobre mercado mundial,
por região do mundo e país, por fases
relacionadas.

Integrity

gov.br>

Restrito. Mercado e Pipe Line. Base
voltada à análise do pipeline de
desenvolvimento de fármacos (P&D).
Integra informações sobre estudos
vias e alvos, biomarcadores, modelos
Informações em patentes. Combinação de
Derwent World Patents Index, a Patents

Derwent

gov.br>

pode ser usado para localizar patentes
de desenvolvimento. Pode ser acessada
através do portal da Capes.

ECRI (Emergency
Care Research

default.aspx>

Rebrats

biomédicos
Livre

default.aspx>

Livre
Livre
Livre

sites dos membros
SCIRUS

Desenvolvida no laboratório do

Livre
Livre

Ministério da Saúde

Conclusão
Base
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Endereço

CENETEC Para
estudos de

Acesso/Observações
Livre

biomédicos
AAMI
Para estudos de

Restrito

biomédicos
BBO

Livre

ADOLEC – Base
de dados de
adolescentes e
jovens

Livre

BDENF

Livre

Fonte: elaboração própria.

7 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE PARECERES TÉCNICO-CIENTÍFICOS
mesmo sem completarem todos os critérios abordados. Ao preencher o formulário,

ITEM

Sim

Informações preliminares
1
2
3
4
5
6
7

8
9
9.1

Estratégias de busca*

9.2

Bases de dados*

9.3

Período de tempo*

9.4

Restrição de idioma*

9.5

Uso de estudos primários*

9.6
9.7

Lista de referência completa dos estudos incluídos*

9.8

Critérios de inclusão*

9.9

Critérios de exclusão*

*Caso responda parcialmente ou não, registrar comentários:
10
10.1

Parcialmente

Não

49

Ministério da Saúde

Conclusão
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10. 2
10.3

tabela de resultados etc.)*

10.4

acordo com a tecnologia avaliada (RR, RRR, NNT, OR, etc.),

*Caso responda parcialmente ou não, registrar comentários:
Outros aspectos

Sim

Parcialmente

Não

11
12
13

As conclusões/recomendações do PTC foram claramente
As recomendações do autor apresentam relevância clínica

14
*Caso responda parcialmente ou não, registrar comentários:
15
Fonte: Adaptado do checklist

No PTC devem estar inclusos o cargo de trabalho do(s) autor(es), endereço, telefone
e e-mail para contato.

indicados os próprios autores ou membros de um comitê (se for o caso) ou outras

declarado no PTC.

Sua inclusão é altamente recomendável em todos os PTC para ampliar a difusão

estudos selecionados e recomendações.

51
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A elaboração da pergunta, com clareza e precisão, é essencial para a construção do

52

(população de interesse), a tecnologia ou intervenção a ser avaliada, as tecnologias

Neste item, o revisor deverá analisar se os detalhes com relação à busca por

de modo a assegurar uma visão geral da melhor evidência disponível, priorizando as

algoritmo empregado, incluindo os descritores, as palavras-chave, suas combinações

apresentados em forma de tabela. O uso de dados primários e de outras fontes de
informação devem ser detalhados. Além disso, os critérios de inclusão e de exclusão
de estudos no PTC devem ser descritos clara e detalhadamente.

busca por evidência foram cumpridas de forma apropriada e, se não foram, oferecer

(9.2) Bases de dados, (9.3) Período de tempo, (9.4) Restrição de idioma, (9.5) Uso de
completa dos estudos incluídos, (9.8) Critérios de inclusão, (9.9) Critérios de exclusão.

das
O PTC deve descrever os resultados relevantes dos estudos, analisar suas

53
referente à avaliação, apresentação e interpretação dos resultados dos estudos
selecionados. Neste item (10), o revisor deverá observar se os detalhes com relação
deverá conferir se estas etapas foram cumpridas de forma apropriada e, se não

da evidência devem ter sido apresentados em forma de tabela.
Os resultados dos estudos considerados no PTC deverão ter sido apresentados em

Na apresentação dos resultados dos estudos, o autor do PTC deverá ter usado
medidas de resultado apropriadas de acordo com a tecnologia avaliada (RR: razão
de risco, OR: razão de chances, NNT: nú¬mero necessário para tratar, NND: número

Ministério da Saúde
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OUTROS ASPECTOS

selecionada para responder à pergunta formulada na avaliação; devem ser claras e,

Os autores do PTC poderão ter elaborado, se for o caso, considerações sobre a

formuladas pelas agências internacionais de avaliação de tecnologias em saúde.

lacunas de conhecimento sobre o tema, assim como aponte avaliações a serem
realizadas no futuro.
Quando as conclusões do PTC apontarem para a existência de muitas evidências disponíveis

autores, se for o caso, diz respeito à elaboração de uma análise econômica completa.
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níveis primário, secundário ou terciário de saúde, no âmbito da promoção, prevenção
ou recuperação de saúde, no Sistema Único de Saúde ou na Saúde Suplementar. É
comparação entre o contexto inicial apontado pelo autor (Questão 6).

8 ESTRATÉGIAS EDUCACIONAIS PARA FORMAÇÃO DE PARECERISTAS
da Rebrats promovem cursos de curta duração para disseminação e consolidação do

tenham certa familiaridade com

e edição de texto.

seguintes tópicos:
Introdução a Avaliação de Tecnologias em Saúde
Apresentação e papel do PTC
Formulação de perguntas para o PTC
Terminologia de busca
Busca em bases secundárias
Busca em bases primárias
Síntese dos resultados
Qualidade da evidência
Recomendação
seguintes informações:
Pergunta formulada
Estratégia de busca
Síntese dos resultados
Qualidade da evidência e recomendação
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A depender da necessidade do solicitante do curso, a programação pode contemplar
os seguintes tópicos:
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Avaliação econômica em saúde
Busca por patentes
Comparação indireta
Epidemiologia aplicada a ATS
Estudos de não-inferioridade
Análise de impacto orçamentário
Priorização de tópicos em ATS
Qualidade de vida

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS
técnicos do Ministério da Saúde e baseados nessas diretrizes, orienta-se acessar o
ambiente eletrônico da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde: <www.
saude.gov.br/rebrats>.
conceitos e métodos das “Diretrizes Metodológicas: Elaboração de Pareceres Técnicodo Ministério da Saúde, suas agências e demais níveis de administração do SUS e da
saúde suplementar) estão convidados a responder e remeter-nos sugestões e dúvidas,
pelo e-mail: <rebrats@saude.gov.br>, visando à reavaliação periódica do documento.

Quadro 12 – Ficha de acaliação das diretrizes metodológicas: elaboração de pareceres

Nome:
Endereço:
CEP:

Cidade:

UF:

E-mail:
Tel. Res: (

)

Tel. Cel: (

Critérios a serem avaliados

Apresenta os conceitos de maneira fácil e
Os métodos descritos e propostos para a

necessitam de mudanças.

)

Tel. Com: (
Inadequado*

Parcialmente
adequado*

)

Adequado
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Conclusão
Questões abertas
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GLOSSÁRIO
Acurácia:
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são avaliados os impactos clínicos, sociais e econômicos das tecnologias em saúde,

Avaliação Econômica em Saúde:
âmbito da saúde, referentes aos seus custos e aos efeitos sobre o estado de saúde
(BRASIL, 2005c).
Custo em saúde:
um programa ou de um serviço de saúde, durante um período de tempo (BRASIL, 2005c).
C
das tecnologias em saúde são medidas em unidades naturais em saúde, tais como
Custo unitário: valor pago por unidade da tecnologia (BRASIL, 2005c).
das tecnologias em saúde são mensuradas como preferências relacionadas à saúde,

problema em condições reais de uso (OTA, 1978).
problema em condições controladas de uso (OTA, 1978).
Ensaio clínico controlado randomizado: estudos clínicos com seleção aleatória de
Ensaio clínico controlado não randomizado: estudos clínicos sem seleção aleatória de
Equidade: ausência de diferenças injustas, evitáveis ou remediáveis na saúde de

a doença.

cohort study estudo longitudinal onde o

a incidência de uma doença ou situação clínica entre os expostos e não expostos

Ministério da Saúde

Impacto orçamentário:
de uma nova tecnologia (intervenção) em saúde, dentro de um determinado cenário
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JACQUES, 2003).
Metanálise:

Morbidade:
Mortalidade:
Obsolescência tecnológica:
ao aparecimento de um modelo tecnologicamente superior.
uma ferramenta de suporte à gestão e à decisão, baseada
Qualidade de vida:
não somente a ausência de doença.

Sensibilidade:
verdadeiramente têm a doença.
Tecnologia em saúde:
sistemas organizacionais, informacionais, educacionais e de suporte, programas e
prestados à população (BRASIL, 2005a).
Viés:

ANEXOS
Anexo A – Exemplo de tabela descrevendo a estratégia de busca
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Base Termos Medline (via Pubmed)
Type] OR (randomized[Title/Abstract] AND controlled[Title/
Abstract] AND trial[Title/Abstract]))
(CRD)
The Cochrane Library (via Bireme)

Domínios

Itens
1.

descrito(s).

2.
3.
4.
2. Envolvimento das
partes interessadas

5.

Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da população-alvo
(pacientes, público etc.).

6.
7.

3. Rigor do
desenvolvimento

8.

Os critérios para a seleção de evidências estão claramente descritos.

9.

Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências estão
claramente descritos.

10.

Os métodos para a formulação das recomendações estão claramente
descritos.

11.

na formulação das recomendações.

12.

Existe uma relação explícita entre as recomendações e as evidências

13.

A diretriz foi revisada externamente por experts antes da sua
publicação.

14.

Um procedimento para atualização da diretriz está disponível.

15.
4. Clareza da
apresentação

16.
17.

As diferentes opções de abordagem da condição ou problema de
saúde estão claramente apresentadas.
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Conclusão
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18.

A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras para a sua
aplicação.

19.

A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre como as

20.

decorrentes da aplicação das recomendações.

21.

A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento e/ou
auditoria.

22.

conteúdo da diretriz.

5. Aplicabilidade

6. Independência
editorial

23.

Estudos de avaliação econômica.
a. Delineamento do estudo
( ) Sim
( ) Não
( ) Não está claro
( ) Sim
( ) Não
( ) Não está claro
( ) Sim
( ) Não
( ) Não está claro
( ) Sim
( ) Não
( ) Não está claro
( ) Sim
( ) Não
( ) Não está claro
( ) Sim
( ) Não
( ) Não está claro
( ) Sim
( ) Não
( ) Não está claro

Desfechos em saúde

( ) Sim
( ) Não
( ) Não está claro

9. As medidas de desfecho em saúde foram descritas de forma clara e são

( ) Sim
( ) Não
( ) Não está claro
( ) Sim
( ) Não
( ) Não está claro

( ) Sim
( ) Não
( ) Não está claro
( ) Sim
( ) Não
( ) Não está claro
( ) Sim
( ) Não
( ) Não está claro
ou de suposições, o uso dessas informações deveu-se pela ausência de evidência de

( ) Sim
( ) Não
( ) Não está claro

Custos
( ) Sim
( ) Não
( ) Não está claro
( ) Sim
( ) Não
( ) Não está claro
( ) Sim
( ) Não
( ) Não está claro
( ) Sim
( ) Não
( ) Não está claro
( ) Sim
( ) Não
( ) Não está claro
20. Custos e desfechos futuros foram ajustados pela mesma taxa de desconto, e esta

( ) Sim
( ) Não
( ) Não está claro

( ) Sim
( ) Não
( ) Não está claro
( ) Sim
( ) Não
( ) Não está claro
( ) Sim
( ) Não
( ) Não está claro
( ) Sim
( ) Não
( ) Não está claro
( ) Sim
( ) Não
( ) Não está claro
( ) Sim
( ) Não
( ) Não está claro
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Conclusão
Resultados
( ) Sim
( ) Não
( ) Não está claro
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( ) Sim
( ) Não
( ) Não está claro
( ) Sim
( ) Não
( ) Não está claro
( ) Sim
( ) Não
( ) Não está claro
( ) Sim
( ) Não
( ) Não está claro
( ) Sim
( ) Não
( ) Não está claro
( ) Sim
( ) Não
( ) Não está claro

Estudos de avaliação econômica.
priori
realização do estudo.

para as eventuais divergências encontradas.

livros-texto, registros especializados, consulta a especialistas, outros conteúdos
atuais e revisão das referências dos estudos encontrados.
4. O status de publicação (por exemplo, literatura cinzenta) foi usado como um dos

A lista de estudos incluídos e excluídos foi apresentada.

(
(
(
(

) Sim
) Não
) Sem resposta
) Não aplicável

(
(
(
(

) Sim
) Não
) Sem resposta
) Não aplicável

(
(
(
(

) Sim
) Não
) Sem resposta
) Não aplicável

(
(
(
(

) Sim
) Não
) Sem resposta
) Não aplicável

(
(
(
(

) Sim
) Não
) Sem resposta
) Não aplicável

Conclusão
De uma forma agregada, como uma tabela, foram fornecidos os dados dos
dados socioeconômicos relevantes, estado da doença, duração, gravidade ou outras
doenças foram apresentadas.
“A priori

na análise e nas conclusões da revisão e, explicitamente, na formulação das
recomendações.

exemplo, teste de regressão de Egger).

(
(
(
(

) Sim
) Não
) Sem resposta
) Não aplicável

(
(
(
(

) Sim
) Não
) Sem resposta
) Não aplicável

(
(
(
(

) Sim
) Não
) Sem resposta
) Não aplicável

(
(
(
(

) Sim
) Não
) Sem resposta
) Não aplicável

(
(
(
(

) Sim
) Não
) Sem resposta
) Não aplicável

(
(
(
(

) Sim
) Não
) Sem resposta
) Não aplicável

Formulário de Avaliação de Qualidade de Estudos Clínicos Randomizados
( ) Bem coberto
abordado
( ) Pouco abordado
( ) Bem coberto
abordado
( ) Pouco abordado
( ) Bem coberto
abordado
( ) Pouco abordado
( ) Bem coberto
abordado
( ) Pouco abordado
5. Os grupos de tratamento e de controle eram semelhantes

( ) Bem coberto
abordado
( ) Pouco abordado

( ) Não abordado
( ) Não reportado
( ) Não aplicável
( ) Não abordado
( ) Não reportado
( ) Não aplicável
( ) Não abordado
( ) Não reportado
( ) Não aplicável
( ) Não abordado
( ) Não reportado
( ) Não aplicável
( ) Não abordado
( ) Não reportado
( ) Não aplicável
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Conclusão
6. A única diferença entre os dois grupos foi o tratamento
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7. Todos os resultados relevantes clinicamente foram

8. Qual o percentual de indivíduos ou grupos recrutados

( ) Bem coberto
abordado
( ) Pouco abordado
( ) Bem coberto
abordado
( ) Pouco abordado
( ) Bem coberto
abordado
( ) Pouco abordado

9. Todos os sujeitos foram analisados nos grupos para os

( ) Bem coberto

tratar – ITT).

abordado
( ) Pouco abordado

10. Quando o estudo é realizado em mais de um local

( ) Bem coberto
abordado
( ) Pouco abordado

( ) Não abordado
( ) Não reportado
( ) Não aplicável
( ) Não abordado
( ) Não reportado
( ) Não aplicável
( ) Não abordado
( ) Não reportado
( ) Não aplicável
( ) Não abordado
( ) Não reportado
( ) Não aplicável
( ) Não abordado
( ) Não reportado
( ) Não aplicável

Formulário de Avaliação de Qualidade de Estudos de Coorte
( ) Bem coberto
abordado
( ) Pouco abordado
( ) Bem coberto
abordado
( ) Pouco abordado
( ) Bem coberto
abordado
( ) Pouco abordado
( ) Bem coberto
abordado
( ) Pouco abordado
5. Os grupos de tratamento e de controle eram semelhantes

6. A única diferença entre os dois grupos foi o tratamento

7. Todos os resultados relevantes clinicamente foram

( ) Bem coberto
abordado
( ) Pouco abordado
( ) Bem coberto
abordado
( ) Pouco abordado
( ) Bem coberto
abordado
( ) Pouco abordado

( ) Não abordado
( ) Não reportado
( ) Não aplicável
( ) Não abordado
( ) Não reportado
( ) Não aplicável
( ) Não abordado
( ) Não reportado
( ) Não aplicável
( ) Não abordado
( ) Não reportado
( ) Não aplicável
( ) Não abordado
( ) Não reportado
( ) Não aplicável
( ) Não abordado
( ) Não reportado
( ) Não aplicável
( ) Não abordado
( ) Não reportado
( ) Não aplicável

Conclusão
8. Qual o percentual de indivíduos ou grupos recrutados

( ) Bem coberto
abordado
( ) Pouco abordado

9. Todos os sujeitos foram analisados nos grupos para os

( ) Bem coberto

tratar – ITT).

abordado
( ) Pouco abordado

10. Quando o estudo é realizado em mais de um local

( ) Bem coberto
abordado
( ) Pouco abordado

( ) Não abordado
( ) Não reportado
( ) Não aplicável
( ) Não abordado
( ) Não reportado
( ) Não aplicável
( ) Não abordado
( ) Não reportado
( ) Não aplicável

Formulário de Avaliação de Qualidade de Estudos de Caso-controle
( ) Bem coberto
abordado
( ) Pouco abordado
( ) Bem coberto
abordado
( ) Pouco abordado
3. Os mesmos critérios de exclusão foram usados para ambos

( ) Bem coberto
abordado
( ) Pouco abordado
( ) Bem coberto
abordado
( ) Pouco abordado
( ) Bem coberto
abordado
( ) Pouco abordado
( ) Bem coberto
abordado
( ) Pouco abordado
( ) Bem coberto
abordado
( ) Pouco abordado
( ) Bem coberto
abordado
( ) Pouco abordado

9. O status de exposição foi medido em uma forma padrão,

( ) Bem coberto
abordado
( ) Pouco abordado

( ) Não abordado
( ) Não reportado
( ) Não aplicável
( ) Não abordado
( ) Não reportado
( ) Não aplicável
( ) Não abordado
( ) Não reportado
( ) Não aplicável
( ) Não abordado
( ) Não reportado
( ) Não aplicável
( ) Não abordado
( ) Não reportado
( ) Não aplicável
( ) Não abordado
( ) Não reportado
( ) Não aplicável
( ) Não abordado
( ) Não reportado
( ) Não aplicável
( ) Não abordado
( ) Não reportado
( ) Não aplicável
( ) Não abordado
( ) Não reportado
( ) Não aplicável
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Conclusão
10. Os principais fatores de confusão em potencial foram

( ) Bem coberto
abordado
( ) Pouco abordado

74

( ) Bem coberto
abordado
( ) Pouco abordado

( ) Não abordado
( ) Não reportado
( ) Não aplicável
( ) Não abordado
( ) Não reportado
( ) Não aplicável

Formulário de Avaliação de Qualidade de Estudo de Série de
Casos/Estudos Epidemiológicos
2. Forneceram explicitamente critérios de elegibilidade para assuntos no relatório.
3. Precisamente descreveram como os tratamentos foram administrados ou como os potenciais fatores
4. Compararam resultados observados no grupo de comparação externo apropriado. Discutem possíveis
enviesamentos decorrentes de tal comparação.
razoáveis a este cenário.
estudos futuros.
Fonte: (KEMPEN, 2011).

Formulário de Avaliação de Qualidade de Estudo de Relato de Casos
Título
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Introdução

Métodos e Resultados

Relatem revisão de literatura de outros casos semelhantes. Descrevem como é
diferente este caso.
Discussão
No futuro, poderiam ser feitas coisas de maneira diferente em um caso
Fonte: (SORINOLA et al., 2004).

Anexo C – Histórico de desenvolvimento da Diretriz de 2006 até 2014
O projeto de elaboração das Diretrizes Metodológicas para Pareceres TécnicoTecnologias em Saúde do Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação (GT-ATS/CCTI/
em Evidências, para elaboração deste documento. Após a apresentação da proposta
A primeira reunião para a elaboração de Diretrizes Metodológicas para Pareceres
princípios básicos para as diretrizes metodológicas, prazos e especialistas a serem
25/07/2006 cuja proposta do documento foi apreciada por especialistas convidados e
A primeira edição do documento, publicada em outubro de 2007, após o teste de
contextos em todo o Brasil, nos níveis federal, estadual e municipal do SUS e da Saúde
Suplementar. Além disso, o documento também foi pactuado no Mercosul e serviu
como base para o “Guia de Elaboração de Avaliação de Tecnologia em Saúde do

Ministério da Saúde

A segunda edição, em 2009, teve base na experiência do Decit na Citec, na análise
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de capacitação, realizadas em 2008, com aproximadamente 100 pessoas advindas das
áreas técnicas do próprio Ministério da Saúde, de Secretarias Estaduais e Municipais de

incorporação de tecnologias em saúde, medicina baseada em evidência e economia da

sugestões de integrantes dos Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) e
Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde – Rebrats.
12.401/2011, cuja importância é demarcada, principalmente, pela ausência de
publicações anteriores semelhantes no Brasil e no Ministério da Saúde. Nessa edição,
de Avaliação de Tecnologias em Saúde – Rebrats contribuíram para retornar a dimensão
de síntese de análises econômicas no escopo do documento.
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