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Introdução

Monitoramento do Horizonte Tecnológico (MHT)

O que é?

• Etapa específica da Avaliação de Tecnologias em Saúde.

• Identificação, filtragem e priorização de tecnologias com potencial
impacto no cuidado em saúde, seja do ponto de vista econômico, da
prática clínica, da organização dos serviços, assim como de questões
sociais e éticas.



• Informar os agentes de decisão.

o Informação útil em tempo hábil  Processo proativo 

de decisão.

• Subsidiar gestores de outras esferas do complexo 

produtivo da saúde, permitindo alinhamento entre 

Políticas de Saúde, Ciência e Tecnológica e 

Desenvolvimento Econômico e Industrial.

Introdução

MHT: Para que serve?



Objetivo
• Estruturar o modelo de alerta a ser aplicado na elaboração dos alertas de MHT 

disponibilizados no RADAR.



Metodologia
• Marco teórico: adoção de modelo de avaliação em MHT (Simpson et

al., 2014).

1) Busca de publicações elaboradas por instituições da EuroScan

(European Information Network on New and Emerging HealthTechnologies).

2) Estudo das características de seis publicações obtidas na primeira fase.

3) Categorização dos tópicos abordados pelas publicações selecionadas:

- tecnologia;

- paciente;

- evidências científicas;

- estimativas de impacto.

4) Seleção dos tópicos a serem incluídos no modelo de alerta.



Metodologia

Instituição

Agencia de Evaluacion de Tecnologias Sanitarias (AETS), 
Espanha

Health Council of the Netherlands (GR), Holanda

Agencia de Evaluación de Technologías Sanitarias de 
Andalucía (AETSA), Espanha

Horizon Scanning Center for Innovative Global Health 
Technology (H-SIGHT)/National Evidence-based 
Healthcare Collaborating Agency (NECA), Coréia

Agenzia Nazionale per I Servizi sanitari Regionali
(Age.na.s), Itália

HTA Reviews and Dissemination Department, 
Norwegian Centre for Health Services Research (NOKC), 

Noruega
Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Committee for 
Evaluation and Diffusion of Innovative Technologies 

(CEDIT), França

Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS), Canadá

Health Policy Advisory Committee on Technology 
(HPACT)/Australia and New Zealand Horizon Scanning 

Network (ANZHSN)
Italian Horizon Scanning Project (IHSP), Itália

Basque Office for Health Technology Assessment 
(Osteba), Espanha

Ludwig Boltzmann Institute for HTA (LBI-HTA), Áustria

Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health 
(CADTH), Canadá

NIHR Horizon Scanning Centre (NIHR HSC), Reino Unido

Deutsches Institut fur Medizinische Dokumentation und 
Information (DIMDI), Alemanha

Swedish Council on Technology Assessment in Health 
Care (SBU), Suécia

Division of Medical Technology Policy (DMTP), Ministry 
of Health, Israel 

Swiss Federal Office of Public Health (SFOPH), Suíça



Metodologia

Categoria de 
informação

Categorização dos tópicos das publicações selecionadas, por agência elaboradora

AETSA Age.na.s ANZHSN CADTH NIHR-HSC
LBI-HTA em 
cooperação 
com a IHSP

Tecnologia

Todas as 
categorias são 
abordadas ao 

longo do texto. 
Não há 

subdivisões em 
tópicos

Tecnologia; 
descrição do 

procedimento e 
tecnologia 
fabricante, 

distribuidores e 
aprovação da 
tecnologia no 

mundo; setting; 
cenário fora da 
Itália; compara-

dores; 
potenciais 

benefícios aos 
pacientes; 

custos

Características Tecnologia; 
status 

regulatório; 
grupo de 

pacientes; 
eventos 

adversos; 
custos; status 
de difusão da 

tecnologia

Tecnologia; 
custos

Descrição da 
tecnologia 
(nome do 

princípio ativo, 
nome de 

marca, código 
ATC; 

desenvolvedor
/empresa; 
descrição); 
indicação;

status regula-
tório; custos 
estimados; 

eventos 
adversos



Discussão dos resultados





Conclusão

• Importante instrumento para elaborar os Alertas de MHT.

Disseminação de informações baseadas na 
melhor evidência científica disponível a 

respeito de medicamentos e outras 
tecnologias em saúde à sociedade. 



Potenciais contribuições para políticas públicas

• Qualificação do processo de incorporação de tecnologias no 
SUS.

• Antecipar demandas por incorporação.

• Priorizar tecnologias a serem pautadas.

• Sinalizar possíveis obsolescências no sistema de saúde.

Melhor alocação de recursos financeiros



Integração entre saber - fazer

• Pacientes. 
• Acesso a informações livres de conflitos de interesse.

• Profissionais de saúde.
• Informações objetivas e em tempo hábil.

• Operadores do direito.
• Auxílio para embasar suas decisões nos processos de judicialização da 

saúde. 

• À medida que essas informações são disponibilizadas aos diversos 
segmentos da sociedade, os leitores terão acesso a informações de alta 
qualidade científica, qualificando o conhecimento em saúde destes atores.



Obrigada!

pollyanna.gomes@saude.gov.br
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