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É inegável a rapidez com que a Ciência e Tecnologia têm perpassado 
nosso cotidiano de trabalho, exigindo tomada de decisões importantes na 
incorporação de novos tratamentos, procedimentos e ações efetivas em saúde. A 
formação de recursos humanos é uma preocupação constante dos gestores da 
área da saúde, principalmente do SUS, e também procura refletir essas 
demandas. Por isto a SECRETARIA DA SAÚDE do ESTADO DE SÃO PAULO adotou 
a estratégia de estruturar a REDE PAULISTA DE NATS – parceiros da Secretaria de 
Saúde, SES/SP,  

A ATS inclui avaliar impacto(s) clínico(s), social(is)  e econômico(s)  
das tecnologias em saúde, considerando sua segurança, eficácia, 
efetividade, custos e relação de custo-efetividade, entre outros. As 
AVALIAÇÕES ECONÔMICAS são relevantes seja sob a perspectiva do sistema de 
saúde ou seja para um estabelecimento de saúde, pois o contexto de inserção de 
um novo programa pode requerer mudanças físicas, de insumos ou de 
quantidade e/ou qualificação diferenciada de recursos humanos. 

Além disto, nas instituições de ensino e pesquisa estas AVALIAÇÕES 
consistem em oportunidades de realizar projetos uni- ou multicêntricos visando 
comprovar aspectos de sua segurança, benefícios, custos, logística, ou outros 
aspectos diferenciais em comparação aos programas existentes visando 
potenciais melhorias para o SUS. Estas oportunidades ímpares podem permitir 
sistematizar conhecimentos existentes e novos para o Brasil, angariar fomentos à 
pesquisa, gerar teses originais ou outras inovações, bem como planejar e adaptar 
o “saber fazer” de acordo com as necessidades locais.  

O objetivo desta oficina é apresentar e discutir as etapas metodológicas 
para a elaboração de Pareceres Técnico-Científicos (PTC) no contexto dos 
trabalhos de interesse dos participantes dos Núcleos de Avaliação de Tecnologias 
da Saúde da Rede Paulista de ATS da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. 

 
Esta oficina é promovida pela Rede Paulista de ATS, Instituto de Saúde e 

Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos da Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo.  

O NATS da Faculdade de Medicina da UNOESTE organiza e colabora para 
sua realização.  

 

Duração: 16 horas           Datas: 23 e 24 de abril de 2015 
Local: Anfiteatro Jasmim- Bloco B – Campus I 

 

 

Formulário de inscrição folder: Mural do Portal da UNOESTE  
Inscrição: Enviar Formulário de Inscrição preenchido para 

oficina.ats@unoeste.br  

 

A avaliação de tecnologias para a saúde consiste na aplicação de 
métodos de pesquisa aplicada e serve não apenas para sistematizar 
revisões de literatura científica publicada como também abrange estudos 
clínicos prospectivos e retrospectivos adaptados às questões em estudo 
para subsidiar decisões de planejamento do sistema de saúde. 
 

CONITEC- Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS  
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