
 

 

INTRODUÇÃO À AVALIAÇÃO DE 

TECNOLOGIAS EM SAÚDE (ATS), 

DESENVOLVIMENTO E ADOÇÃO DA ATS NO 

MUNDO E NO BRASIL. 

 

 



O QUE SÃO TECNOLOGIAS 

DE SAÚDE? 



 Atualmente o conceito de tecnologia sanitária é definido de 

forma muito ampla e compreende todas as intervenções que 

podem ser utilizadas para promover a saúde, prevenir, 

diagnosticar, tratar, reabilitar ou cuidar de doenças a 

longo prazo.  

 Isto inclui medicamentos, equipamentos e dispositivos 

médico-assistenciais, procedimentos e sistemas de 

organização e suporte dentro dos quais se fornece o 

atendimento.  

  

                         (http://www.inahta.org/HTA/Glossary) 



As tecnologias constituem, 

atualmente, uma parte indispensável 

de todo sistema de saúde. 

 

 



No entanto, em um contexto no qual os 

recursos econômicos são limitados, a correta 

incorporação e difusão das tecnologias são um 

desafio para os sistemas de saúde no mundo 

inteiro. 

 



ATS é uma ferramenta para garantir  

três diretrizes básicas do SUS: 

descentralização, atenção integral 

e participação da comunidade 

(controle social). 

Avaliação de Tecnologias em Saúde – Ferramentas para 

gestão do SUS – MS 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/avaliacao_tecnologias

_saude_ferramentas_gestao.pdf 



Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) é a 

síntese do conhecimento produzido sobre as 

implicações da utilização das tecnologias e 

constitui subsídio técnico importante para a 

tomada de decisão sobre difusão e 

incorporação de tecnologias em saúde (Banta e 

Luce, 1993). 

Krauss-Silva L. Avaliação tecnológica e análise  de custo-efetividade em saúde: a 

incorporação de tecnologias e a produção de diretrizes clínicas para o SUS. Cienc 

Saúde Coletiva 2003; 8:501-20. 



 



A  ATS pode também 

subsidiar atividades 

como a elaboração de 

guias ou diretrizes de 

conduta clínica 

(protocolos clínicos e 

diretrizes terapêuticas). 



De forma mais ampla, podemos dizer que 

o objetivo final da ATS é melhorar a 

qualidade de atendimento e a saúde 

da população, promovendo o uso de 

tecnologias e intervenções em saúde 

efetivas e custo-efetivas, protegendo os 

pacientes de intervenções inefetivas. 



ATS NO MUNDO 



Aumento dos gastos em saúde após a 

Segunda Guerra Mundial, em função do 

grande desenvolvimento tecnológico. 

Preocupação com avaliação dos efeitos 

clínicos das tecnologias (segurança, 

eficácia): Medicina Baseada em Evidências. 

Programas de ATS nos países são 

implementados no final da década de 80 e 

início da década de 90. 

 

 



53 



ATS NO BRASIL 



O objetivo da ação da ATS no Ministério 

da Saúde é institucionalizá-la no SUS, 

através da promoção e difusão de estudos 

prioritários, capacitação de gestores, 

formação de rede de ATS e cooperação 

internacional. 

 



ATS NA SES-SP 



INSTITUTO DE SAÚDE 

 Instituto de ensino e pesquisa da Secretaria de 

Estado da Saúde de São Paulo 

 Criado em 1969, tem como atribuição fundamental 

avaliar as políticas de saúde, subsidiando os 

gestores na tomada de decisão 

 Em 2009 passou por uma reorganização de sua 

estrutura funcional, encerrando algumas áreas e 

criando outras 

 



                        

INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANOGRAMA 



Desde 2012 o Instituto de Saúde é membro da 

Rede Brasileira de ATS – REBRATS. 

Desde 2012 vem colaborando com a Rede 

Paulista de ATS – REPATS. 

Desde 2014 é membro da Rede para Políticas 

Informadas por Evidências – EVIPNet. 

  Realiza PTC, sínteses de evidências para 

políticas e cursos. 



ATS é considerada “uma ponte entre o mundo da 

evidência científica e o mundo da tomada de decisões 

em saúde”,  já que fornece informação para os 

decisores sanitários no macro-, meso- e micronível. 

OBRIGADA PELA ATENÇÃO! 
 

soniav@isaude.sp.gov.br 

Obrigada pela 

atenção! 


