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Objetivando incrementar a Avaliação de Tecnologias em Saúde, o Ministério da 
Saúde por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit), da Secretaria 
de Ciência Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) iniciou uma ação pró-ativa 
e oportuna, de implantar e assegurar infraestrutura básica para o 
desenvolvimento da Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) no Brasil. 
Utilizou-se da estratégia de constituir a Rede Brasileira de Avaliação de 
Tecnologias em Saúde (REBRATS). 

A REBRATS é uma rede de centros colaboradores e instituições de ensino e 
pesquisa no País, criada por meio da Portaria nº 2.915 de 12 de dezembro de 
2011, voltada à geração e à síntese de evidências cientí�cas no campo de 
Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) no Brasil e no âmbito internacional.

A ATS é o processo contínuo de análise e síntese dos benefícios para a saúde e das 
consequências econômicas e sociais do emprego das tecnologias em saúde, o 
qual considera os seguintes aspectos: segurança, acurácia, e�cácia, efetividade, 
custos, custo-efetividade, impacto orçamentário, equidade e impactos éticos, 
culturais e ambientais.

A visão estratégica da REBRATS é a busca por qualidade e excelência na conexão 
entre pesquisa, política e gestão, por meio da elaboração de estudos de avaliação 
de tecnologias em saúde, nas fases de incorporação, monitoramento e exclusão 
de tecnologias no âmbito do SUS.

São objetivos da REBRATS:
 •  Produzir e disseminar estudos e pesquisas prioritárias no campo de ATS;
 •  Padronizar metodologias;
 •  Validar e atestar a qualidade dos estudos;
 •  Promover capacitação profissional na área; e
 •  Estabelecer mecanismos para monitoramento de tecnologias 
      novas e emergentes.

Além disso, o Ministério da Saúde possui uma ação dirigida ao fortalecimento do 
SUS em parceria com seis hospitais �lantrópicos de qualidade reconhecida, 
denominados Hospitais de Excelência, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS). Esse programa re�ete o 
comprometimento do Ministério com a melhoria da qualidade das condições de 
saúde da população brasileira mediante transferência, desenvolvimento e 
incorporação de novos conhecimentos e práticas em áreas estratégicas para o 
sistema, além de forte contribuição na formação e quali�cação de recursos 
humanos para a Avaliação de Tecnologias em Saúde.

Como parte dessas iniciativas, foram desenvolvidos em parceria, oito cursos de 
capacitação em Avaliação de Tecnologias em Saúde, com objetivo de capacitar 
pro�ssionais para atuarem na área. 
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Para mais informações acesse nossa página: 
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Curso de capacitação em Parecer Técnico Cientí�co

Realização: Decit/SCTIE/MS

Público alvo: Gestores e Pro�ssionais do Sistema Único de 
Saúde atuantes nos diferentes níveis do sistema.

Modalidade: Presencial

Carga horária: 40 horas
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Curso de capacitação em Estudos para Avaliação 
de Equipamentos Médicos-Assistenciais

Realização: Decit/SCTIE/MS

Público alvo: Gestores do Sistema Único de Saúde que trabalham 
com Equipamentos Médicos-Assistenciais

Modalidade: Presencial

Carga horária: 40 horas

Curso de capacitação em Revisão Sistemática

Realização: Decit/SCTIE/MS

Público alvo: Gestores e Pro�ssionais do Sistema Único de 
Saúde que atuem nos níveis setores do sistema

Modalidade: Presencial

Carga horária: 40 horas

Curso básico para Gestores em Avaliação 
de Tecnologias em Saúde

Realização: Decit/SCTIE/MS e Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Público alvo: Gestores do Sistema Único de Saúde

Modalidade: EaD

Carga horária: 80 horas

Curso MBA em Economia e Avaliação 
de Tecnologias em Saúde

Realização: Decit/SCTIE/MS e Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Público alvo: Pro�ssionais que atuam em Avaliação de 
Tecnologias em Saúde

Modalidade: Presencial

Carga horária: 400 horas

Curso de capacitação em Saúde 
Baseada em Evidências

Realização: Decit/SCTIE/MS e Hospital Sírio Libanês

Público alvo: Pro�ssionais da área de saúde

Modalidade: EaD

Carga horária: 150 horas

Mestrado pro�ssional em Tecnologia e 
Inovação em Saúde

Realização: Decit/SCTIE/MS e Hospital Sírio Libanês

Público alvo: Pro�ssionais da área de saúde, com ênfase 
em ciência e tecnologia

Modalidade: Presencial

Carga horária: 480 horas

Curso de capacitação em Avaliação Econômica

Realização: Decit/SCTIE/MS

Público alvo: Gestores do Sistema Único de Saúde.

Modalidade: Presencial

Carga horária: 40 horas


