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REBRATS - Rede Brasileira de Avaliação de
Tecnologia em Saúde

“A ligação entre a academia e a
gestão em saúde” 

A REBRATS (Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia
em Saúde) atua com o objetivo de promover e difundir
a Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) no Brasil,
através da elaboração de estudos como: Pareceres
Técnico-Científicos (PTC), Revisões Sistemáticas,
Avaliações Econômicas, Estudos no Campo da Gestão
de Tecnologias em Saúde e outros. O Sistema de
Informação da Rede abriga um banco de dados com
mais de 230 estudos de livre acesso para a sociedade.
Permite ainda que pesquisadores incluam estudos na
área para serem divulgados. A pesquisadora e
integrante do Comitê Editorial da REBRATS, Luciane
Cruz, conversa com a IATS News sobre a Rede e o seu
sistema de informação no auxílio da tomada de decisão
do gestor. 

IATS News – Qual a importância da Base de Dados,
disponibilizada pela Rede, para o gestor de saúde? 

Luciane Cruz – A REBRATS traz princípios para uma
conexão de excelência entre a academia e a gestão nas
diversas fases de avaliação de tecnologias. O Banco de
Dados permite e facilita este diálogo entre a ciência e
suas pesquisas com a prática. Nele o gestor pode
encontrar informações acessíveis sobre diferentes
tecnologias em saúde, tanto a informação técnica
sobre segurança, eficácia e efetividade dos
tratamentos como informação em relação a custos,
custo-efetividade e aplicabilidade das tecnologias para
o SUS.

IATS News – Qual o diferencial trazido por este banco
de informação?

Luciane Cruz – O diferencial é ser a única base de
dados eletrônica que existe em português, onde é
possível o envio de sugestões de temas. A informação
é acessível, com estudos exclusivamente realizados no
contexto brasileiro.

Base de Dados eletrônica da REBRATS

O Comentário Rebrats, que aparece abaixo do estudo
divulgado na Base de Dados, é mais um ponto
importante onde a equipe editorial, baseada nas
avaliações por consultores ad hoc, faz uma validação
do mesmo, deixando claro ao gestor se o estudo é
metodologicamente bem delineado e seus resultados
podem ser aplicados.

IATS News – Quais as principais mudanças e
dificuldades encontradas pela Rede em se tratando da
divulgação de pesquisas?

Luciane Cruz – A Base cresceu bastante nos últimos
meses, devido ao cadastramento de novos estudos, o
que reflete a evolução da pesquisa no Brasil. Quanto à
produção nacional, estamos indo bem, mas o que
precisamos hoje é saber se o que a academia está
produzindo vai ao encontro do que o gestor precisa
para auxiliar sua tomada de decisão. Então, precisamos
conhecer as necessidades de quem está na ponta do
processo decisório. Queremos que o gestor participe
mais, esse diálogo é fundamental para sabermos se
estamos cumprindo com as suas demandas.

Para enviar solicitações de estudos, visite a página da
REBRATS

  

ESPAÇO DO LEITOR

Enquete
Que tipo de estudos você gostaria de ver na Base de Dados da
REBRATS?

Envie aqui sua opinião.

O IATS leva novidades e informações sobre Avaliação de Tecnologia em Saúde (ATS) para o XXVII
Congresso Conasems

O IATS estará presente no Congresso do Conasems, que acontece do dia 9 a 12 de julho
em Brasília. Será um evento voltado para secretários municipais de saúde, gestores,
trabalhadores e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de todo o Brasil. O Instituto
quer dialogar com o gestor, conhecer suas necessidades, promover a troca de
experiências entre os participantes e aproximar a academia dos usuários da informação

gerada pelas pesquisas, estimulando o uso de ATS na tomada de decisão. Ao longo dos
quatro dias de evento, o estande do IATS trará noticias, informações, divulgação de
cursos e pesquisas, além de oferecer um espaço de cybercafé para uso livre dos
interessados. 

Saiba mais sobre o Congresso



O Congresso HTAI 2011 sobre a Avaliação de Tecnologias para a Sustentabilidade do Sistema de Saúde
teve a participação do IATS, autoridades políticas e profissionais de renome internacional

A 8ª edição do encontro da Sociedade Internacional Health Technology Assessment
International (HTAi) foi realizada pela primeira vez na América Latina, na cidade do Rio de
janeiro, no mês de junho. O evento internacional contou com a presença de mais de quarenta
profissionais do IATS, sendo que vinte e seis apresentaram trabalhos no Congresso. Foram
quarenta e dois pôsteres, dez apresentações orais, seis cursos e cinco coordenações de mesas
realizadas pela equipe do Instituto.
Entre alguns nomes de destaque que participaram do evento estão os pesquisadores e
integrantes do Comitê Científico no Brasil, Bruce Duncan, Carisi Polanczyk, Maria Novaes e
Paulo Picon, autoridades políticas como o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o Secretário
de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Carlos Gadelha e
referências internacionais na área como Peter Littlejohns, Kalipso Chalkidou, Derek Cutler do
National Institute for Clinical Excelence (NICE), Andrews Briggs (Universidade de YORK) e Uwe
Siebert da Universidade da Áustria, que palestrou também em conferência exclusiva aos
pesquisadores do IATS.  

Leia mais

Novas vacinas contra a dengue já estão em fase final de testes e prometem uma
prevenção eficaz contra o vírus

Os pesquisadores, especialistas em Epidemiologia e professores da Universidade Federal de
Goiás (UFG), Cristiana Toscano e João Bosco Siqueira, esclarecem aspectos importantes sobre
o vírus da dengue e as vacinas promissoras que estão sendo testadas em vários países.

Leia mais

  

Resenha em ATS 

Os ensaios clínicos randomizados
representam uma das mais
importantes descobertas da
medicina do século XX,  segundo
o pesquisador Otávio Berwanger

O pesquisador e diretor do Instituto de Pesquisa do
Hospital do Coração (HCor) de São Paulo, Otávio
Berwanger faz uma análise sobre os resultados
apresentados em recente estudo sobre os ensaios
clínicos randomizados e a sua  representatividade na
avaliação de intervenções terapêutico-preventivas.

Leia mais

Ministério da Saúde convida o
gestor municipal a responder
questionário online, relatando
a situação da sua Unidade
Básica de Saúde (UBS)

O Ministério da Saúde disponibilizou, desde maio, o
Questionário de Diagnóstico Online para conhecer a
realidade das Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos
municípios brasileiros. O objetivo do Questionário é
levantar e consolidar a situação da estrutura física da
Rede de UBS. Para preencher o questionário, o gestor
municipal deve acessar o endereço:
http://qualificaubs.saude.gov.br
Leia mais

  

As inscrições para o 20° Curso de Especialização em Saúde
Pública  encontram-se abertas até o dia 29 de julho

O curso de pós-graduação, promovido pela FAMED–UFRGS, é destinado a egressos de qualquer área de atuação com
curso superior completo. A seleção é baseada na análise de currículo e as inscrições deverão ser feitas por correio
eletrônico até o dia 29 de julho. O Curso inicia em 26 de agosto e tem duração de um ano.

Para mais informações, inscrição e cronograma do curso, acesse aqui

 

As inscrições para a 4ª edição do Prêmio Sergio Arouca de Gestão Participativa vão até o dia 1 de agosto

A quarta edição do Prêmio Sergio Arouca de Gestão Participativa recebe as inscrições
até 1º de agosto pelo Portal do Ministério da Saúde. O Prêmio tem por objetivo
promover o reconhecimento e a divulgação de experiências exitosas de gestão
participativa em saúde nos serviços, organizações e movimentos sociais. Os 5
primeiros classificados em cada categoria receberão a quantia de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) e os demais serão agraciados com menção honrosa.

Para mais informações e inscrições acesse aqui

  

       

 
Ajude-nos a conhecer melhor suas ações, necessidades, sugestões e dúvidas.

Envie sua mensagem para iatsnews@iats.com.br
Jornalista responsável: Bruna Repetto
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