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Realizado primeiro Congresso Regional de ATS na América Latina
O intercâmbio de experiências em Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS), a formação de redes 
congregando países e a promoção do HTAi 2011 mobilizaram profissionais e dirigentes do setor em 
evento na Argentina

Durante os dias 21 e 22 de outubro, a capital Buenos 
Aires sediou o primeiro Congresso Regional de ATS 
na América Latina, organizado pelo Health Technology 
Assessment International (HTAi) -  rede científica que reúne 
profissionais de 59 países envolvidos com a produção, o 
uso e a promoção da ATS -, e o Instituto de Efectividad 
Clínica y Sanitária (IECS), com sede na Argentina. 

Os ministérios da Saúde da Argentina e do Brasil, 
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a 
Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) apoiaram a 
iniciativa pioneira, que trouxe para o evento representantes 
de instituições reconhecidas na área, com sede em países 
como o Canadá, Espanha, França e Reino Unido. Da 
América Latina participaram Paraguai, Peru, Colômbia, 

Uruguai, México, além do 
Brasil e Argentina.

Na programação do 
primeiro dia, a diretora do 
Departamento de Ciência 
e Tecnologia (Decit) do 
Ministério da Saúde, Leonor 
Pacheco, presidiu a mesa de 
promoção da 8ª Conferência 
do HTAi 2011, evento em 
ATS que acontecerá na 
América do Sul pela primeira 
vez e será realizado no Rio 
de Janeiro, de 27 a 29 de 
junho do próximo ano.  A 
presidente do HTAi, Laura 
Sampietro-Colom, reforçou 
a importância de uma ampla 

divulgação do evento, no qual são esperados cerca 
de mil participantes. Também estiveram presentes as 
representantes dos comitês Internacional de Programação 
Científica (ISPC), Carisi Polanczyck, e de Organização 
Local (LOC), Margareth Portela, que enfatizaram os prazos 
para submissão de resumos científicos e painéis paralelos, 
abertos desde setembro.

Outros temas foram debatidos durante o Congresso: 
As aplicações de ATS na tomada de decisão em âmbito 
internacional; Decisões sobre preço de medicamentos e 

outras tecnologias sanitárias e diferentes mecanismos para 
regular a incorporação de novas tecnologias; As novas 
tendências em ATS e desenvolvimentos recentes em escala 
mundial; e A experiência das redes internacionais em ATS: 
HTAi, Inatha, EunetHTA e Euroscan.  

O representante da Opas, Cristophe Rerat, em 
seminário realizado pela Organização no dia anterior, 
lançou a RedeTSA, cuja pretensão é reunir instituições 
governamentais, não-governamentais e de ensino e 
pesquisa dos países americanos na promoção da avaliação 
de tecnologias para a tomada de decisão na área da saúde. 
Na oportunidade, uma reunião da RedeTSA foi agendada 
na programação do HTAi 2011.

O último dia do evento reservou a apresentação do 
panorama da ATS no Brasil, na Colômbia e no Uruguai, sob o 
título ETS em países de Latinoamérica: ejemplos puntuales.

O estado da ATS no Brasil foi apresentado por Leonor 
Pacheco que retomou o histórico de trabalho do setor ao 
longo de 10 anos no âmbito do Ministério da Saúde, do 
qual a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em 
Saúde (Rebrats) representa um mérito alcançado, reunindo 
atualmente 44 instituições-membros.

Foram também apresentados os trabalhos 
desenvolvidos pelo Instituto de Avaliação de Tecnologias 
em Saúde (Iats), instituição brasileira com sede em Porto 
Alegre; pelo IECS, da Argentina; e pela Rede Andina de 
ATS. Esta última, criada em 2005, tem sede no Peru e 
congrega agências da Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, 
Peru e Venezuela.

Leonor Pacheco apresentou os 
avanços em ATS no País
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O congresso reuniu representantes de instituições reconhecidas 
na área de ATS
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 http://www.htai.org/ 
 http://www.htai.org/ 
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1026


Debater temas relativos à Biossegurança em Saúde e 
iniciar a elaboração de uma agenda de prioridades para a área 
foram os objetivos centrais da 2ª Oficina de Biossegurança 
em Saúde. Organizada pela Comissão de Biossegurança em 
Saúde (CBS) do Ministério da Saúde, o evento ocorreu, no 
dia 5 de novembro, na sede da Opas, em Brasília, e contou 
com a participação de representantes dos ministérios da 
Saúde e do Trabalho, da Anvisa, da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) e da Fundação Ezequiel Dias (Funed).

A oficina foi dividida em duas partes: durante a manhã, 
os participantes reuniram-se com o objetivo de discutir as 
iniciativas que estão sendo desenvolvidas em Segurança 
Biológica de Laboratórios. “O assunto Biossegurança é muito 
abrangente e muitas vezes não se tem noção de como ele está sendo desenvolvido em outros lugares”,  relata Fernanda 
Sabagh, membro da Coordenação do Programa de Qualidade do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde 
(INCQS) da Fiocruz. À tarde, foi realizado um painel de discussão sobre os elementos essenciais para a construção de 
uma agenda de prioridades de Biossegurança em Saúde. O debate destacou em quatro pontos principais: aspectos 
técnico-científicos e operacionais, aspectos educacionais, aspectos fiscalizatórios e aspectos normativos. Essas 
temáticas foram selecionadas com base em levantamento prévio realizado pela Comissão, após consulta eletrônica em 
que laboratórios da área da saúde responderam quais são os problemas mais comuns enfrentados por eles em relação 
à Biossegurança e quais as possíveis soluções.

Quanto aos aspectos técnico-científicos e operacionais foi proposto um planejamento estratégico com a 
Biossegurança inserida no sistema de gestão. No âmbito educacional, os participantes destacaram a necessidade de 
incorporar aos currículos de cursos técnicos e de graduação na área da saúde disciplinas ou conteúdos programáticos 
que trabalhem a temática de Biossegurança. No plano fiscalizatório, foi sugerida a concessão de um selo de qualidade 
aos laboratórios que comprovem eficiência na área. Para receber esse selo, as instituições necessitariam cumprir 
alguns critérios pré-estabelecidos como, por exemplo, a adoção de uma equipe formada em Biossegurança e realização 
de auditoria interna na área.

A oficina foi encerrada com o debate relativo ao âmbito normativo. “Quando se fala em Biossegurança entende-se que 
deve ser desenvolvida uma política sistêmica que seja não somente transversal, mas transdisciplinar e que se aprofunde 
com os atores institucionais o tema para que, a partir dessa discussão, seja possível chegar a um arcabouço jurídico 
comum e exequível em prol da saúde pública ”, definiu Antônio Amarílio Lopo dos Santos Neto, especialista em Regulação 
e Vigilância Sanitária na Anvisa. 
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Oficina debate Biossegurança em Saúde

Para saber mais sobre as redes latinas e internacionais em ATS acesse:

Argentina (IECS): http://www.iecs.org.ar/ 
Brasil (Rebrats): http://www.saude.gov.br/rebrats  
Peru (Rede Andina ATS): www.orasconhu.org
InaHTA: www.inahta.org
HTAi: http://www.htai.org/ 
Euroscan: http://www.euroscan.org.uk/   
EuneTHTA: http://www.eunethta.eu/  
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Oficina discutiu temas prioritários de Biossegurança em Saúde

http://www.iecs.org.ar/
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1026
http://www.orasconhu.org
http://www.inahta.org
 http://www.htai.org/
 http://www.htai.org/
http://www.eunethta.eu/ 
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Mais um Nats é inaugurado em hospital universitário em Natal
O Hospital Universitário Onofre Lopes, situado na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, inaugurou 
em 22 de outubro uma área física destinada ao estudo e ao 
desenvolvimento de atividades em ATS. 

A equipe formada por quatro médicos, dois 
farmacêuticos, um enfermeiro e, agora, coordenada pelo 
médico Humberto Saconato, já desenvolvia atividades 
nesse segmento da saúde e contou com o apoio da alta 
administração do Hospital na implantação oficial do Núcleo 
de Avaliação de Tecnologias em Saúde (Nats) na estrutura 
organizacional da instituição. 

Na oportunidade, técnicos da área de ATS do Decit 

conduziram palestra e apresentaram uma publicação de 
referência na área, a Diretrizes Metodológicas: Elaboração 
de Pareceres Técnico-Científicos. 

O Nats é uma iniciativa conjunta entre Ministério da 
Saúde e Anvisa, iniciada em agosto de 2009, que visa 
fortalecer e promover a cultura de ATS nas instituições de 
saúde e ensino em âmbito nacional.

Atualmente, 24 Nats compõem a Rede Brasileira 
de Avaliação de Tecnologias em Saúde (Rebrats), que 
reúne 44 instituições entre hospitais de ensino da rede 
pública e os filantrópicos, institutos de pesquisa e ensino 
e entidades governamentais.

HTAi 2011: prorrogado prazo para submissão de painéis das sessões paralelas 

O prazo final para submissão de painéis das sessões paralelas para o 
HTAi 2011 foi prorrogado até o dia 3 de dezembro deste ano pelo Comitê de 
Programação Científica Internacional (ISPC). Já a data limite para inscrição 
de resumos permanece até 17 de janeiro de 2011. As submissões podem ser 
realizadas somente pelo endereço: www.htai2011.org e as propostas devem 
seguir o idioma oficial do evento, o inglês. 

As inscrições para o HTAi 2011 têm início em 15 de janeiro de 2011. Mais 
informações no portal do evento.

Aberta Chamada Pública de Apoio a Eventos Científicos 2011
Estão abertas as inscrições para a Chamada Pública de Apoio a Eventos Científicos em Saúde de 2011 promovida 

pelo Decit. O valor total do financiamento será de R$ 1 milhão, a ser distribuído entre eventos realizados de janeiro a 
dezembro de 2011, cujas propostas sejam aprovadas pela comissão julgadora. 

As inscrições podem ser realizadas até 6 de dezembro de 2010 e, para validá-las, o proponente deverá encaminhar 
o projeto para o e-mail deciteventos@saude.gov.br, na mesma data, de acordo com o modelo apresentado no termo 
de referência.

Podem ser cobertas pelo financiamento despesas com passagens aéreas e terrestres para conferencistas e 
participantes com apresentação oral de trabalhos, material de 
consumo, alimentação, aluguel de instalações e de equipamentos, 
entre outras. 

Serão selecionados eventos com temáticas consideradas 
relevantes para o Sistema Único de Saúde (SUS) e que estejam 
em consonância com a Política Nacional de Ciência, Tecnologia 
e Inovação em Saúde (PNCTIS) e com a Agenda Nacional de 
Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS). Os eventos aprovados 
serão divulgados no Portal Saúde até o dia 20 de dezembro de 2010.

Realizada pelo Decit, a Chamada Pública está em sua 15ª edição. 
A proposta é financiar eventos em saúde pública, no tema ciência, 
tecnologia e inovação em saúde para facilitar a disseminação de novos 
conhecimentos e tecnologias que apresentem impacto nas soluções 
de saúde. Desde a primeira chamada pública, em 2003, foram contemplados 266 eventos. 

• Inscrições: de 05/11/10 a 06/12/10

• Formulário de inscrição: disponível no Portal 

Saúde: www.saude.gov.br/eventos 

• Divulgação de resultados: até 20/12/2010 no 

Portal Saúde

• Mais informações: deciteventos@saude.gov.br 

ou tel. (61) 3315-3778

Serviço

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/elaboracao_pareceres_tecnico_cientifico.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/elaboracao_pareceres_tecnico_cientifico.pdf
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1026
http://http://www.htai2011.org/
http://www.htai2011.org/
http://www.saude.gov.br/eventos
http://portal.saude.gov.br/eventos/TR_APOIO_A_EVENTOS_2011.pdf
http://portal.saude.gov.br/eventos/TR_APOIO_A_EVENTOS_2011.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Politica_Portugues.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/AGENDA_PORTUGUES_MONTADO.pdf
http://www.saude.gov.br/eventos
http://www.saude.gov.br/eventos
http://www.saude.gov.br/eventos
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Encontro Norte/Nordeste reúne profissionais em pesquisa clínica 
Profissionais e instituições de pesquisa clínica do 

Brasil se reuniram, no dia 13 de novembro em Salvador, 
para apresentar e debater questões éticas e regulatórias da 
área, políticas públicas e condução de estudos clínicos. 

Realizado pela Sociedade Brasileira de Profissionais em 
Pesquisa Clínica (SBPPC), o I Encontro Norte/Nordeste de 
profissionais em Pesquisa Clínica contou com a participação 
de representantes da Anvisa; do Decit/MS; da empresa 
farmacêutica Roche; pesquisadores da Fiocruz (BA), da 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp); e de hospitais 
locais e nacionais, como o Hospital São Rafael (BA). 

A representante da área de Pesquisa Clínica do Decit/
MS, Camile Sachetti, apresentou as modalidades de 
fomento realizadas pelo Ministério e o número de projetos 
e investimentos na região Norte/Nordeste nos últimos anos. 
Segundo dados do sistema Pesquisa Saúde, de 2002 
a 2008, foram realizados 814 projetos no Nordeste com 
investimentos da ordem de R$ 99 milhões, e 220 pesquisas 
no Norte com R$ 23 milhões de recursos disponíveis. Os 
estados com mais projetos apresentados foram Ceará, 
Pernambuco, Bahia e Pará. 

Considerando as pesquisas realizadas pelas duas 
regiões, o número fica próximo ao do Sudeste, com cerca 
de 1200 estudos. Para a representante do Decit/MS, esse 

dado aponta uma ideia divergente àquela comumente 
atribuída ao fato de que as regiões Sul e Sudeste realizam 
mais projetos e possuem mais investimentos. “Isso mostra 
que esse quadro tem apresentado mudanças, e outras 
regiões, antes vistas como menos favorecidas, vem 
ganhando espaço na mesma proporção”, ressaltou. 

Em relação à pesquisa clínica, os estados que mais 
apresentam projetos são integrantes da Rede Nacional de 
Pesquisa Clínica (RNPC), ação conjunta dos ministérios da 
Saúde e Ciência e Tecnologia para oferecer apoio financeiro 
à criação e consolidação de centros de pesquisa clínica em 
hospitais de ensino no Brasil. Dos 32 centros que compõem 
a Rede, 11 estão situados nas regiões Norte e Nordeste. 

Além disso, a representante do Decit anunciou o  
lançamento do Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos,  
previsto para dezembro deste ano. O novo portal (www.
ensaiosclinicos.gov.br) facilitará a transparência e a 
disseminação dos resultados de estudos clínicos, acessíveis 
a qualquer cidadão. O software nacional permitirá a inclusão 
de links para estudos relacionados aos ensaios clínicos 
registrados, como artigos publicados, apresentações em 
congressos, entre outros, além da possibilidade de fazer 
upload de documentos relacionados. 

• Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde (PNGTS):   o documento foi elaborado 
seguindo os princípios da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS) 
para orientar os atores envolvidos na gestão dos processos de avaliação, incorporação, difusão, 
gerenciamento, utilização e retirada de tecnologias do SUS. Seu objetivo é maximizar os benefícios 
de saúde a serem obtidos com os recursos disponíveis, assegurando o acesso da população a 
tecnologias efetivas e seguras, em condições de equidade. 

Duas novas publicações chegam à área de C&T da  BVS
Já estão disponíveis na página da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) duas novas publicações. Confira:

•  Caracterização do Estado da Arte da Biotecnologia Marinha no Brasil: a publicação 
visa contribuir para que os objetivos da Proposta Nacional de Trabalho em Biotecnologia 
Marinha (PNT-Biomar) sejam atingidos. A Proposta consiste em estimular, apoiar e promover 
os meios para desenvolvimento e aproveitamento sustentável do potencial biotecnológico da 
biodiversidade marinha. O documento, fruto de uma parceria entre os ministérios da Ciência 
e Tecnologia (MCT) e da Saúde (MS) e a Universidade Federal Fluminense (UFF), possibilita 
o diagnóstico da capacidade de pesquisa, desenvolvimento e inovação em Biotecnologia 
Marinha no Brasil.

http://http://www.ensaiosclinicos.gov.br/
http://http://www.ensaiosclinicos.gov.br/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_gestao_tecnologias_saude.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caracterizacao_estado_arte_biotecnologia_marinha.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_gestao_tecnologias_saude.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caracterizacao_estado_arte_biotecnologia_marinha.pdf
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Envie suas sugestões para a equipe de Comunicação do Decit pelo e-mail decit@saude.gov.br. 

Fale Conosco

PPSUS finaliza editais em três estados e revisa estratégias de avaliação 
Os comitês de Especialistas e Gestor do Programa de Pesquisa para o SUS: gestão 

compartilhada (PPSUS) se reuniram no mês de outubro para finalizar os editais de 2010 em três  
estados brasileiros: Distrito Federal, Goiás e Bahia. O papel dos comitês no processo de avaliação 
do Programa é selecionar os projetos a serem financiados pelos editais em cada unidade da 
Federação contemplada pelo PPSUS. 

No Distrito Federal, o encontro foi realizado nos dias 4, 5 e 6 e das 42 propostas 
submetidas ao edital, 21 foram aprovadas. Confira a relação dos projetos aprovados no link 
http://www.fap.df.gov.br/, em “Resultado do Edital nº 13/2010”.

De 20 a 22 de outubro, em Goiânia, a reunião de trabalho aconteceu para finalizar o 
edital PPSUS-FAPEG/SES/CNPq/MS 2010. A chamada recebeu 29 propostas, das quais 
sete foram aprovadas. A relação das propostas aprovadas estará, em breve, no site 
http://www.fapeg.go.gov.br/.

Na Bahia, os comitês se reuniram entre 26 e 28 de outubro para finalizar o edital PPSUS-
FAPESB/SES/CNPq/MS 2010. O edital recebeu 85 propostas e 18 foram aprovadas. Confira o 
resultado no site http://www.fapesb.ba.gov.br/.

Avaliação 

Representantes do Decit e do CNPq, assim como especialistas e gestores estaduais de saúde participaram da oficina 
“Sistemas de Avaliação PPSUS”, no dia 19 de outubro, na Fiocruz (DF). O objetivo do encontro foi analisar e revisar os 
instrumentos de avaliação do PPSUS, visando o fortalecimento do processo de julgamento do Programa. Foram realizadas 
análises de todos os processos avaliativos e propostas alterações nos formulários de avaliação com intuito de simplificá-los. 
Entre as alterações propostas, destacam-se a reelaborarão de enunciados e exclusão de questões que já não contemplam 
as atuais necessidades de avaliação do Programa. As mudanças farão parte da nova edição das Diretrizes Técnicas do 
PPSUS, com publicação prevista para 2011.

Expediente

O Informe Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde é produzido pela Coordenação-Geral de Gestão do Conhecimento do Departamento de Ciência e 
Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, do Ministério da Saúde. O Informe conta com a cooperação técnica da Unidade 
Técnica de Medicamentos, Tecnologia e Pesquisa da Representação da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde no Brasil.
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