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RESUMO

Introdução: No ano de 2009, a partir de um edital de Chamada Pública do Departamento de Ciência e Tecnologia – DECIT/MS para Hospitais de
Ensino, foi criado o Núcleo de Avaliação de Tecnologia em Saúde – NATS/HBDF, que foi certificado pelo Ministério da Saúde, por meio intermédio
do DECIT da Secretaria de Ciência, tecnologia e Insumos Estratégicos como integrante da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde.
Como ferramenta de divulgação da cultura de Avaliação de Tecnologias em Saúde, foi organizado e realizado naquele momento o I Seminário sobre
Avaliação de Tecnologia em Saúde do Distrito Federal, que ocorreu em 28 de fevereiro de 2011. Em 2015, após reestruturação organizacional, passou a
ser denominado como Centro de Avaliação de Tecnologias em Saúde (CATS/HBDF).

Objetivos: Analisar a introdução da cultura sobre avaliação de tecnologias em saúde no Hospital de Base do Distrito Federal e o fornecimento de
evidências para decisões de gestão clínica.

Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, em que foi realizado levantamento sobre a produção do CATS/HBDF entre 2015 e 2016, a origem de
demanda de estudo e a utilização das evidências apresentadas ao gestor.

Resultados: No período de 2015 e 2016 foram realizados quatro pareceres técnico-científicos. Quanto à origem da demanda, os estudos realizados
foram solicitados pela direção do hospital, favorecendo uma das finalidades da ATS como pesquisa aplicada à tomada de decisão e qualificação da
gestão clínica. Considerando o perfil do HBDF como hospital terciário e referência na região Centro-Oeste no atendimento a neurotrauma, o âmbito
das demandas refere-se ao atendimento de pacientes com perfil crítico, com necessidade de suporte de alta complexidade. Quanto à aplicação dos
pareceres apresentados pela gestão, houve uma análise técnica dos dados gerados, no entanto, a implantação de protocolos clínicos e procedimentos
padronizados a partir das evidências encontradas também dependem da viabilidade administrativa na instituição. O monitoramento do uso das
informações fornecidas pelo CATS/HBDF tem sido realizado.

Conclusão: Analisando a produção realizada nos últimos anos, é possível observar que  a formação de uma equipe de ATS com perfil adequado e
capacitação tem sido um desafio importante para consolidar as atividades desse centro. A disseminação da cultura de ATS para decisão na incorporação
de tecnologias em saúde no DF se mostra como um caminho promissor a ser ainda ampliado na região.
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