Procedimento de Criação de SIGs (Special Interest Group, Grupo de
Interesse Especial) nas Especialidades da Saúde

Coordenação Executiva da REBRATS e Hospital Nossa
Senhora da Conceição
Relatório de Criação de SIG
Nome do SIG: Rede Brasileira de Análise de Tecnologias em Saúde (REBRATS)
Grupo Fechado (Participação Apenas por Convite)
Especialidades: Medicina, Farmácia, Odontologia, Optometria, Serviço Social,
Enfermagem, Psicologia, Nutrição, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Biologia,
Biomedicina, Fonoaudiologia, Educação Física, Saúde Pública, Administração,
Economia, Direito, Engenharia, Informática.

Objetivo:
I - produzir e disseminar estudos e pesquisas prioritárias no campo de ATS;
II - padronizar metodologias;
III- validar e atestar a qualidade dos estudos;
IV - promover capacitação profissional na área; e
V - estabelecer mecanismos para monitoramento de tecnologias novas e emergentes.

Escopo:
Criar condições através da tele medicina, para a busca por qualidade e excelência na
conexão entre pesquisa, política e gestão, por meio da elaboração de estudos de
avaliação de tecnologias em saúde, nas fases de desenvolvimento, incorporação,
monitoramento e exclusão de tecnologias no âmbito do SUS.
Pesquisa:
Discussão de estudos e pesquisas no campo da Análise de Tecnologias em Saúde
(ATS).
Educação:
Treinamento e atualização de grupos envolvidos na tomada de decisão em saúde.
Assistência:
Implementar melhores normas de condutas clínicas e terapêuticas, visando a
prevenção, diagnóstico e tratamento da população brasileira.
Atividades Colaborativas:
Educação, Pesquisa, Desenvolvimento

e

Inovação,

Gestão,

Avaliação

e

monitorização remota.

Agenda de Sessões do SIG:
Reuniões mensais por videoconferência na segunda terça-feira de cada mês das 15h
às 17h, hora de Brasília. Rodizio de responsabilidade de apresentação.
A agenda completa de reuniões disponível no site RUTE em www.rute.rnp.br/evento s
ou diretamente no site do SIG: http://rute.rnp.br/web/sig-rede-brasileira-de-analise-detecnologias-em-saude

Participação no SIG:
Para solicitar participação neste SIG, acesse o endereço http://url.rnp.br/?RUTE-SIGParticipacao siga as instruções e preencha o formulário de solicitação de participação.

Perfil do participante:
Agente PSF
Enfermeiro
Estudante
Médico
Pesquisador
Outros: Alunos de Graduação, Alunos de Residência, Alunos de
Especialização, Alunos de Mestrado ou Doutorado, Professores, Profissionais da
Saúde de Nível Superior, Profissionais da Saúde de Nível Técnico, Profissionais da
Administração, Profissionais de Engenharia, Tecnologia, Informática em saúde e
Telessaúde.
...
01 - Instituição Coordenadora: Coordenação Executiva da REBRATS
...
02 - Instituição Coordenadora: Hospital Nossa Senhora da Conceição

