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Caro Gestor de Saúde,

Você está recebendo a 1ª edição da newsletter do
IATS.

O IATS é um Instituto Nacional de Ciência e
Tecnologia, formado a partir de uma iniciativa do
CNPq para desenvolver pesquisas na área de
Avaliação de Tecnologia em Saúde. Composto por
pesquisadores de sete estados brasileiros, além de
colaboradores internacionais, um de nossos
objetivos é estudar, promover e difundir avaliações
críticas de tecnologias em saúde no Brasil e
transferir esse conhecimento para a sociedade.

Você, Gestor de Saúde, é responsável pela tomada
de decisão quanto às escolhas de medicamentos,
exames, procedimentos em saúde e tecnologias
utilizadas no tratamento de pacientes. A fim de
facilitar este processo, auxiliando no uso racional e
eficiente de recursos, o IATS espera poder contribuir
com aumento da qualidade da saúde no país,
garantido acesso e disponibilidade de ações seguras
e eficazes. O Instituto também é responsável pela
formação de pessoal no campo da Avaliação de
Tecnologia em Saúde, visando a evolução das
estratégias de gestão na área assistencial.
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O IATS News será nosso meio de comunicação, a fim de estreitar essa ligação entre o Instituto e os Gestores
de Saúde. Aqui você irá encontrar informações sobre pesquisas realizadas, notícias da área da saúde e
novidades em tecnologias de saúde. 

Boa leitura!
Coordenação Instituto de Avaliação de Tecnologia em Saúde.

Ajude-nos a conhecer melhor suas ações, necessidades, sugestões e dúvidas.
Clique aqui e deixe sua mensagem.

  

 

O que é ATS?

ATS, Avaliação de Tecnologia em Saúde, é um
conjunto de métodos de pesquisa usados para
verificar se uma determinada tecnologia em saúde
(medicamento, dispositivo, prótese, novo tipo de
cirurgia ou exame diagnóstico mais avançado, por
exemplo) é segura, eficaz e economicamente viável
em comparação a outras alternativas de
tratamento. O objetivo da ATS é auxiliar os
gestores dos sistemas de saúde pública e
suplementar a tomar decisões racionais na escolha
de quais tecnologias devem ser disponibilizadas e
no planejamento da alocação de recursos
financeiros.
Leia mais

Resenha em ATS

Os efeitos cardiovasculares da Sibutramina
(medicamento anorexígeno de ação central) no
tratamento da obesidade foram avaliados em
recente estudo realizado em diversos centros de
pesquisa do mundo. Devido ao aumento de 16% no
risco de eventos cardiovasculares combinados, o
medicamento foi retirado do mercado nos Estados
Unidos, na Europa, Canadá, Austrália, entre outros.
No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA) resolveu incluir o medicamento no rol das
substâncias psicotrópicas anorexígenas. Com a
mudança, o remédio passou a ser vendido apenas
com a apresentação do receituário azul (B2)
controlado.
Leia mais
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Notícia para o Gestor
 
O Ministério da Saúde, através da Portaria nº
2.690, instituiu a Política Nacional de Gestão de
Tecnologias em Saúde, como o conjunto de
atividades gestoras relacionadas com os processos
de avaliação, incorporação, difusão, gerenciamento
da utilização e retirada de tecnologias do sistema
de saúde.  Frente às necessidades sociais da
população e aos princípios normativos que regulam
o sistema de saúde brasileiro, a oficialização irá
permitir o maior avanço no campo científico e
tecnológico.
Confira a Portaria na íntegra

 

Congresso Internacional - HTAi 2011

A cidade do Rio de Janeiro será palco, em 2011,
para um dos maiores eventos sobre ATS do mundo.
No mês de junho, pesquisadores, profissionais de
saúde e gestores terão a oportunidade de
compartilhar seus conhecimentos e experiências na
oitava edição do HTAi. O tema abordado será ATS
para a Sustentabilidade dos Sitemas de Saúde. A
Pré-conferência será nos dias 25 e 26 e a
Conferência de 27 a 29 de junho. As inscrições
iniciam em 15 de janeiro.
Leia mais

 

     
 Sua opinião é muito importante. Escreva críticas e sugestões para iatsnews@iats.com.br

 
IATS | Instituto de Avaliação de Tecnologia em Saúde

Site: www.iats.com.br - E-mail: iatsnews@iats.com.br

Se você não deseja mais receber a newsletter do IATS, cancele sua inscrição neste link

http://oisite.entregadordecampanhas.net/registra_clique.php?id=H%7C83257%7C29585%7C172&url=http%3A%2F%2Fbvsms.saude.gov.br%2Fbvs%2Fsaudelegis%2Fgm%2F2009%2Fprt2690_05_11_2009.html
http://oisite.entregadordecampanhas.net/registra_clique.php?id=H%7C83258%7C29585%7C172&url=http%3A%2F%2Fwww.htai2011.org%2Findex_pt.asp
mailto:iatsnews@iats.com.br?subject=Opini%C3%A3o%20-%20IATS%20News
http://oisite.entregadordecampanhas.net/registra_clique.php?id=H%7C83259%7C29585%7C172&url=http%3A%2F%2Fwww.iats.com.br
mailto:iatsnews@iats.com.br?subject=IATS%20News
http://oisite.entregadordecampanhas.net/registra_clique.php?id=H%7C83260%7C29585%7C172&url=http%3A%2F%2Foisite.entregadordecampanhas.net%2Fadmin%2Fsair.php%3Fid%3D29585%7C1617%7C0%26uid%3D101105111123776002330

