
Luta contra espera por 
consultas especializadas 
ganha pesquisa em ATS 
como aliada
A luta para desafogar as filas de espera por consultas espe-
cializadas no Rio Grande do Sul ganhou como aliada uma 
inovadora iniciativa de pesquisa. Iniciado no segundo se-
mestre de 2014, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre 
(HCPA), o estudo está colocando em teste a ferramenta 
TelessaúdeRS/UFRGS. Atualmente, cerca de 180 mil pes-
soas aguardam ser chamadas para atendimento de média 
e alta complexidade no RS. A avaliação clínica aplicada 
como método no trabalho conduz ao começo das filas de 
espera aqueles pacientes que realmente necessitam da 
atenção hospitalar e libera os aptos para voltarem à aten-
ção primária. O projeto, com duração prevista entre 1 e 2 
anos, poderá ser modelo para o Sistema Único de Saúde 
(SUS) em todo o Brasil. Ao final do estudo, a avaliação des-
ta tecnologia irá revelar se ela é segura e eficiente para ser 
aplicada como política pública no país.

3 olhares ATS
Conheça ATS na perspectiva de um pes-
quisador, do governo e de um gestor da 
Saúde. Página 3.

Editorial
Saiba como a IATS News foi definida como 
estratégia para aproximar ciência e socie-
dade. Página 2.

Histórico IATS news
Relembre alguns dos marcos de desen-
volvimento da News nos quatro anos de 
publicação. Contracapa.

Na prática, o estudo avaliará pacientes estáveis que esta-
vam em atendimento hospitalar e os encaminhará para a 
atenção primária, numa Unidade Básica de Saúde (UBS) ou 
no serviço de Estratégia de Saúde da Família (ESF), onde 
o médico terá suporte do TelessaúdeRS para prosseguir 
no acompanhamento. O programa oferece um canal de 
contato direto, por telefone gratuito (0800 644 6543), com 
equipe médica qualificada para responder as dúvidas em 
tempo real. Os pesquisadores irão comparar a evolução 
clínica de pacientes liberados contra pacientes mantidos 
no hospital. A intenção é saber se os liberados continuarão 
bem atendidos e com boa saúde, enquanto as vagas hospi-
talares são habilitadas para casos mais graves.

Uma das frentes de pesquisa estudará a efetividade do ex-
perimento em cerca de 300 cardiopatas. São casos como 
dos dois primeiros pacientes voluntários. “Um deles, porto-
alegrense de 72 anos de idade, sofreu infarto há 23 anos 
e vinha sendo acompanhado por especialista apenas para 
medir pressão, atualizar receituário de medicamentos con-
tinuados e relatar sua condição estável de saúde. Outro, 
64 anos, teve infarto há mais de uma década e está livre 
de intercorrências desde então”, conta a pesquisadora do 
Instituto de Avaliação de Tecnologia em Saúde (IATS), 
Mariana Furtado.
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IATS lança Dicionário de 
Avaliação de Tecnologia 
em Saúde para download

EDITORIAL

IATS News: 48 edições

Foi pelo entendimento de que Avaliação de Tecnologias em Saúde 
(ATS) é um jovem segmento entre as diversas áreas das Ciências da 
Saúde que o IATS concebeu a ideia de elaborar um Dicionário de ATS 
do Brasil. O trabalho de construção desta obra inovadora, explica 
a médica pesquisadora Luciane Nascimento Cruz, considerou a im-
portância do conjunto de termologias e conceitos mais utilizados no 
estudo, na leitura, na interpretação e na aplicação de conhecimentos 
gerados em pesquisas científicas sobre ATS, cujo impacto e alcance 
ampliaram-se significativamente na última década, no Brasil.

Os “verbetes” contidos no dicionário são oriundos de literatura 
científica e, alguns deles, da adaptação da Língua Inglesa para a 
Língua Portuguesa, além de palavras que são comuns às lides das 
ciências da Saúde, Econômicas e Sociais. “Parte dos termos e con-
ceitos de ATS ainda são desconhecidos por muitos profissionais da 
saúde, gestores e até mesmo pesquisadores menos familiarizados 
com as rotinas e atividades relacionadas com ATS (Health Tecnology 
Assessment, em Língua Inglesa). Por isso, propusemos o desafio de 
tornar ATS mais acessível através desta publicação que está sendo 
lançada em conjunto com esta edição especial da IATS News”.

Na essência, segundo ela, a iniciativa tem como objetivo compartilhar 
e dar ressonância ao desenvolvimento científico da última década. 
“E, possivelmente, contribuir para o trabalho de quem representa o 
real foco de todo o esforço empreendido no campo da ciência, que é 
transformar o saber em ferramentas práticas para o aprimoramento 
da assistência em saúde da população brasileira”, define.

Co-autor do dicionário, o pesquisador do IATS, Sandro René, destaca 
que no dicionário composto por 181 verbetes o leitor encontrará 
mais do que apenas simples descrição de significado das palavras. 
“O Dicionário de ATS vai um pouco além da ideia convencional de 
uma publicação dessa natureza, trazendo significado das palavras e 
uma breve explicação contextual, envolvendo conceito do termo e 
buscando promover o entendimento sobre sua utilidade e aplicação 
na atividade de pesquisa e na escrita científica, através de sínteses 
explicativas e até algumas ilustrações gráficas”, afirma.

Entre os termos, o leitor do Dicionário de ATS irá encontrar a pala-
vra “Metanálise”, uma das mais utilizadas por quem atua em ATS, 
cujo significado é “revisão sistemática na qual ocorre uma análise 
estatística que combina e integra os resultados de estudos indepen-
dentes, com o objetivo de extrair uma medida sumária do efeito ana-
lisado. A metanálise possibilita resolver incertezas quando os estudos 
disponíveis são discordantes, melhorar a estimativa do tamanho do 
efeito e incrementar o poder estatístico para os pacientes em geral e 
subgrupos”. Baixe em: “www.iats.com.br/dicionario.pdf”.
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Havia pouco entendimento sobre o signifi-
cado e a relevância da Avaliação de Tecno-
logias em Saúde (ATS) até alguns anos no 
Brasil. Isso ocorria também entre as pessoas 
ligadas à atividade médica e dedicadas às 
práticas de gestão para tomada de decisões 
na Saúde Pública do país. Diante do desafio 
de aproximar os novos conhecimentos pro-
duzidos e as pessoas que aplicam este saber 
no cotidiano da sociedade, foi criada a IATS 
News, com sua primeira edição publicada e 
divulgada, gratuita e livremente, em janeiro 
de 2011.

A criação deste canal de comunicação, defi-
nida no IATS como uma estratégia para 
conexão da Academia com a sociedade, deu 
partida a esta iniciativa, que chega agora 
em sua 48ª edição ininterrupta. Em cada 
uma das publicações mensais, o IATS procu-
rou transferir o resultado de pesquisas e o 
conteúdo das evidências científicas geradas 
nestes estudos, com linguagem acessível, 
analítica e propositiva sobre a real aplicação 
do conhecimento em favor dos brasileiros, 
sobretudo, os usuários do SUS.

Nesta ocasião, o IATS reforça o compromisso 
de prosseguir com as ações de divulgação da 
ciência, qualificando a interação com a so-
ciedade e buscando entender as demandas 
de gestores e atores sociais por informações. 

Como novidade para 2015, o Instituto apre-
senta seu Dicionário de ATS, uma obra con-
junta, produzida com a participação de 
diversos pesquisadores oriundos dos dife-
rentes Centros do IATS, que aceitaram o de-
safio de transformar suas experiências em 
pesquisa e ensino numa interlocução com 
gestores e sociedade. Por isso, aos colegas, 
o nosso reconhecimento pelo trabalho e, a 
todos, o desejo de proveitosa leitura!

Carisi Anne Polanczyk - Professora da Faculdade de 
Medicina da UFRGS e coordenadora adjunta do IATS.

Três Olhares sobre ATS
A IATS News 48 traz nessa seção três olhares distintos e complementares sobre Avaliação de Tecnologias em Saúde. São as visões 
de um pesquisador, produtor de conhecimento; da Administração pública, representada pelo Ministério da Saúde; e de um profis-
sional que atua na gestão dos recursos e contribui com as decisões que resultam na atenção em Saúde para a população. Confira:

Pesquisador

Governo

Gestor

Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) se estabeleceu nos últimos anos como um ins-
trumento de orientação a decisões mais justas no Brasil, constituindo um modelo de 
suporte à alocação de recursos baseado em evidências científicas, reduzindo a influência 
predominantemente política e econômica sobre as decisões. O IATS teve um papel funda-
mental neste princípio de mudança estrutural. Em minha visão, para termos novos avan-
ços significativos, o país precisa investir no desenvolvimento de mais grupos de pesquisa, 
fomentando cada vez mais a produção de informação científica primária de qualidade, 
com independência e foco no aprimoramento da gestão.

Flávio Danni Fuchs 
é médico, professor 
de Medicina, 
pesquisador 
e coordenador 
geral do IATS. 

Na visão do Ministério da Saúde, o conhecimento científico é reconhecido em todo o 
mundo como um subsídio de alto valor para a tomada de decisão em sistemas de Saúde, 
especialmente quando há necessidade de otimizar recursos e produzir mais equidade, 
como ocorre no Brasil. Nesse aspecto, ATS se destacou como uma das mais efetivas fer-
ramentas de apoio à decisão em diferentes níveis. O país também tem se destacado 
internacionalmente pelo desenvolvimento e difusão dos resultados de pesquisas em ATS 
para o SUS. A perspectiva, para os próximos anos, é fortalecer cada vez mais a Rebrats, os 
intercâmbios internacionais e a integração entre sociedade, políticas e serviços de Saúde.

Em minha visão, ATS é fundamental para a gestão pública na atualidade. A cada dia surgem 
mais e novas tecnologias e sua avaliação é de máxima importância para o resultado do tra-
balho de profissionais e gestores. No meu dia a dia, no município de São Leopoldo, utilizo 
bastante os estudos para incorporação de medicamentos e também os pareceres referentes a 
processos judiciais. Acredito que o acesso à informação sobre a ATS deva ser melhorado, pois 
muitos profissionais ainda não conhecem e não utilizam no seu cotidiano. Para definir melhor, 
sob minha perspectiva de farmacêutica, tenho utilizado a seguinte frase: de que devemos usar 
a tecnologia certa, no paciente certo, na hora certa. 

Fabiana Chiela 
Ribeiro coordena 
a Assistência 
Farmacêutica na 
gestão municipal 
da Saúde Pública. 

Visão institucional 
do Ministério da 
Saúde, divulgada 
com exclusividade 
para a edição 48 
da IATS News. 

Doenças crônicas desafiam brasileiros à mudança de hábitos
Cerca de 40% da população adulta brasileira – o equiva-
lente a 57,4 milhões de pessoas – tem pelo menos uma 
doença crônica não transmissível. Tais enfermidades são res-
ponsáveis por mais de 72% das causas de mortes no Brasil. 
Hipertensão arterial, diabetes, doença crônica da coluna, 
colesterol (principal fator de risco para as cardiovasculares) 
e depressão são as que apresentam maior prevalência no 
país. A existência dessas doenças está associada a fatores de 
risco como tabagismo, consumo abusivo de álcool, excesso 
de peso, níveis elevados de colesterol, baixo consumo de 
frutas e verduras e sedentarismo.

Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realiza-
da pelo Ministério da Saúde e pelo IBGE. O estudo também 
revela que as doenças crônicas atingem principalmente o 
sexo feminino: 34,4 milhões de brasileiras. Pacientes do sexo 
masculino são 23 milhões. “Precisamos trabalhar de forma 
intersetorial para reverter esse quadro, incentivando a 
prática de exercícios físicos e outras medidas voltadas a um 
estilo de vida mais saudável”, analisa o ministro da Saúde, 
Arthur Chioro.

Doenças crônicas de grande magnitude, hipertensão e dia-
betes foram alvo de profunda investigação da PNS. A pes-
quisa revelou que a hipertensão atinge 31,3 milhões de bra-
sileiros acima de 18 anos, o que corresponde a 21,4% da 
população. A doença aparece mais no sexo feminino, com 
prevalência em 24,2% das mulheres e 18,3% dos homens. 
Já o diabetes atinge 9 milhões de brasileiros, o que cor-
responde a 6,2% da população adulta. As mulheres (7%), 
mais uma vez, apresentaram maior proporção da doença do 
que os homens (5,4%). Atenção gestor: mais informações 
poderão ser obtidas com o Ministério da Saúde e o IBGE.

Histórico

ATS NA REDE SOCIAL: Leia notícias, 
imagens, ideias no Facebook do IATS

Curta a Fan Page do IATS. Cursos, eventos, oportunidades. 

Entre, leia, curta, comente, compartilhe:

facebook.com/iatsaude
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Relembre aqui algumas das capas da IATS News, publicadas nos últimos 48 meses. Para reler 
o conteúdo, pesquisar e conhecer o histórico completo das publicações, basta acessar o link 
“Newsletter”, no site www.iats.com.br.

Na edição 5, a IATS News noticiou 
a ocorrência do primeiro HTAi 

na América Latina.

Com visual novo, a edição 30 
da IATS News abordou Síndrome 

de Down e Autismo.

Na edição 15, foi dado alerta de 
que mulheres jovens podem sofrer 

infartos silenciosos.

Na edição 42, a News revelou 
quanto custa para um brasileiro 

deixar o tabagismo pelo SUS.


