Publicação que colabora para análise de vida inicial de uma tecnologia está disponível para acesso
Uma parceria entre a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) e
membros da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde (Rebrats) deu origem a tradução do Manual
Metodológico para Identificação e Avaliação de Tecnologias Novas e Emergentes em Saúde. O documento
original foi elaborado pela EuroScan International Network, uma rede colaborativa para o intercâmbio de
informações sobre importantes tecnologias, novas e emergentes, em saúde (incluindo medicamentos, dispositivos,
diagnósticos, procedimentos, programas e serviços de saúde, da qual a Conitec faz parte.
O material é destinado a qualquer pessoa que trabalhe ou deseje trabalhar com sistemas de alerta precoce (do
inglês – early awareness and alert, EAA), que no Brasil foi denominado monitoramento de tecnologias novas e
emergentes para fins de P&D, regulação de mercado e incorporação no sistema de saúde. Essas atividades se
aplicam ao ciclo de vida inicial de uma tecnologia, para fornecer informações oportunas antes de sua adoção ou
na fase inicial de adoção. Isso está relacionado à sequência de desenvolvimento de tecnologias, desde a pesquisa
biomédica básica até o uso clínico.
Acesse aqui o Manual Metodológico para Identificação e Avaliação de Tecnologias Novas e Emergentes em
Saúde.
As principais etapas envolvidas no sistema de alerta precoce são: identificação de tecnologias novas ou
emergentes (monitoramento do horizonte); filtragem e priorização das tecnologias identificadas; e a avaliação das
tecnologias mais relevantes.
O manual metodológico fornece orientações para todas as fases do processo e destaca as diferentes abordagens
que podem ser adotadas em cada uma delas, dependendo do contexto específico, características do sistema e
recursos disponíveis. Essa edição apresenta um checklist, para orientar facilmente todas as etapas do processo.
O documento tem traduções autorizadas em francês, espanhol, italiano e russo. O primeiro manual metodológico
para identificação e avaliação de tecnologias em saúde novas ou emergentes foi desenvolvido pelos membros da
EuroScan International Network e publicado em 2009. Em 2014, foi realizada a primeira atualização, que levou à
publicação desta segunda edição, agora traduzida para o português.
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