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RESUMO  

 

A incorporação de tecnologias em saúde é um tema central nas preocupações de vários países 

atualmente, em virtude de seu impacto econômico e para a qualidade de vida das populações. 

Destaca-se o fato de que no Brasil os hospitais universitários são os principais atores envolvidos 

na efetiva incorporação de tecnologias para o cuidado em saúde. Observa-se que, embora tenha 

ocorrido um avanço importante neste aspecto no Brasil nos últimos anos, a incorporação de 

tecnologias em saúde no âmbito hospitalar ainda carece de um modelo de fluxo estruturado e 

funcional. Dado que a rede Ebserh é responsável pela gestão de 40 Hospitais Universitários em 

todas as regiões do país, conhecer sua realidade na incorporação de tecnologias é imprescindível 

para a proposição de um novo fluxo para a incorporação. O objetivo deste trabalho foi elaborar 

um processo de incorporação de tecnologias em saúde para a Rede Ebserh. Trata-se de um estudo 

aplicado, observacional, transversal, com pesquisa exploratória documental e de campo, sob uma 

abordagem descritiva analítica, com tratamento dos dados quantitativo e qualitativo. Para embasar 

a geração do produto principal, a pesquisa foi desenhada em 03 etapas distintas: etapa 1 - avaliação 

documental da comissão de padronização de produtos para saúde do Hospital Universitário de 

Brasília da Universidade de Brasília (HUB-UnB) e a análise da documentação nacional e da 

literatura no assunto, gerando um artigo científico publicado; etapa 2 – realização de um 

questionário semiestruturado às 40 filiais Ebserh para a execução de um diagnóstico situacional 

da Rede e etapa 3 - realização de grupo focal com os membros das Comissões de Padronização de 

Produtos para a Saúde (CPPS) e Farmácia Terapêutica (CFT) do HUB-UnB, fases que alicerçaram 

a proposição do modelo de fluxo de incorporação de produtos para a saúde, aqui apresentado como 

um dos produtos gerados. Como resultados, constatou-se  que a incorporação de tecnologias em 

saúde nos Hospitais Universitários (HU´s) estudados ocorre de maneira desigual, não há rede 

estabelecida entre as filiais e nem todas possuem as condições para que a incorporação de produtos 

para a saúde ocorra de maneira efetiva, com destaque para a ausência do Núcleo de Avaliação de 

Tecnologias em Saúde (NATS) em mais da metade dos HU´s pesquisados. Concluiu-se, a partir 

da análise cumulativa e comparativa da literatura, dos documentos e dos dados da pesquisa de 

campo realizada que o novo fluxo proposto em formato de guia, composto por todas as etapas e 

documentações necessárias pode respaldar o processo de incorporação de tecnologias no âmbito 

hospitalar, destacando-se este dispositivo como uma contribuição à rede Ebserh, modelo este, 

escalável para outras instituições hospitalares em nosso país.  

 

 

Palavras-chave: Tecnologias em Saúde. Fluxo de Trabalho. Inovação. Guia Informativo. Hospital. 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Incorporation of health technologies is a central theme in the concerns of several countries 

today, due to their economic impact for quality of life of the populations. The fact that university 

hospitals in Brazil are main actors involved in effective incorporation of technologies for health 

care is highlighted. It is observed that, although there has been an important advance in this 

aspect in Brazil in recent years, incorporation of health technologies in the hospital context still 

lacks a structured and functional flow model. Given that Ebserh network is responsible for 

management of 40 University Hospitals in all regions of the country, knowing its reality on 

incorporation of technologies is essential for proposing a new flow. The aim of this study was 

to elaborate a process of incorporating health technologies for Ebserh Network. This is an 

applied, observational, cross-sectional study, with exploratory documentary and field research, 

under a descriptive analytical approach, with quantitative and qualitative data treatment. To 

support the generation of the main product, the research was designed in three distinct stages: 

stage 1 - documentary evaluation of the health products standardization commission of the 

Hospital Universitário de Brasília da Universidade de Brasília (HUB-UnB) and the analysis of 

the national documentation and literature on the subject, generating a published scientific 

article; step 2 - carrying out a semi-structured questionnaire to the 40 Ebserh branches to carry 

out a situational diagnosis of the Network and step 3 - carrying out a focus group with the 

members of the Health Products Standardization Commissions (HPSC) and Therapeutic 

Pharmacy (CTP) of the HUB-UnB, phases that underpinned the proposal for the flow model 

for incorporating health products, presented here as one of the products generated. As a result, 

it was found that the incorporation of health technologies in the University Hospitals (UH´s) 

studied occurs unevenly, there is no network established between the branches and not all have 

the conditions for the incorporation of health products to occur in an effective way, with 

emphasis on the absence of the Health Technology Assessment Core (HTAC) in more than half 

of the researched UH´s. It was concluded, from the cumulative and comparative analysis of the 

literature, documents and data of the field research carried out, that the new flow proposed in a 

guide format, composed of all the necessary steps and documentation can support the process 

of incorporating technologies in the hospital environment, this device stands out as a 

contribution to the Ebserh network, a model that is scalable to other hospital institutions in our 

country. 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), tecnologia em saúde é a 

“aplicação de conhecimentos e habilidades organizados na forma de dispositivos, 

medicamentos, vacinas, procedimentos e sistemas desenvolvidos para combater um problema 

de saúde e melhorar a qualidade de vida” (WHO, 2007). 

O Glossário Temático de Ciência e Tecnologia em Saúde do Ministério da Saúde 

considera Incorporação Tecnológica como sendo um processo de introdução sistematizada de 

novas tecnologias e procedimentos na prática clínica ou orientação sobre o seu uso apropriado 

caso sejam tecnologias ou procedimentos não consagrados (BRASIL, 2013).  

Ainda que pautada por diretrizes conceituais, a incorporação de tecnologias em saúde nas 

instituições hospitalares ainda se apresenta como um grande desafio para o gestor. Destaca-se 

como uma das dificuldades enfrentadas no processo de incorporação, principalmente de 

produtos para a saúde, a não observância ao que estipula o Manual de Pré-qualificação de 

Artigos Médico-hospitalares da Anvisa (BRASIL, 2010), o que pode ocasionar custos 

desnecessários e contribuir com o aparecimento de queixas técnicas e dos eventos adversos 

(com ou sem danos) aos pacientes (BRASIL, 2017). 

Mesmo depois de cumpridas todas as normativas legais do Ministério da Saúde – MS, 

constantes do Manual de Avaliação da Tecnologia em Saúde (BRASIL, 2009) e o registro pelo 

órgão regulamentador em acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 185, de 22 

de outubro de 2001 - Anvisa, enfrentam-se, nos hospitais, situações que resultam na não 

inclusão ou inclusão desnecessária de produtos para a saúde. 

Desta feita, se existem normativas legais para que o processo de incorporação de 

tecnologias ocorra de forma satisfatória, o que ainda pode ser aprimorado para melhores 

práticas na aquisição de produtos de qualidade e com segurança para o paciente?  

Um fator primordial para a incorporação de produtos de qualidade é a participação ativa 

de todos os membros da Comissão de Padronização de Produtos para Saúde (CPPS) contando 

com ações uniformes, sendo que, conforme NOVAES (2007):  

“a padronização envolve critérios de estrutura, processos organizacionais e critérios 

de resultados institucionais. Estas iniciativas devem ser instituídas e adotadas, pois 

previnem falhas, evitam fadiga e contribuem para a melhoria contínua das Instituições 

Hospitalares”.  

 

Para NOGUEIRA (2003) a padronização é uma ferramenta de grande importância para a 

manutenção da qualidade. De acordo com CHANLAT (2000), modelos ou modos de gestão e 

a padronização formam o conjunto de práticas que colocadas em execução pelo gestor tendem 

ao alcance dos seus objetivos. 



      

 

Segundo LIMA et al. (2019) o processo de avaliação e de incorporação de tecnologias 

em saúde no Brasil evoluiu consideravelmente nos últimos anos, no entanto, ainda necessita de 

aprimoramentos. A pressão para a incorporação de tecnologias inovadoras ocorre devido à 

elevação dos custos dos sistemas de saúde, ao aumento da expectativa de vida da população, ao 

maior conhecimento sobre o processo saúde-doença e a aceleração do desenvolvimento 

tecnológico.  

LIMA e BRAZOROTTO (2020) reforçam a proposição de que o país ainda não dispõe 

de estudos substanciados com relação a incorporação de tecnologias no contexto hospitalar. 

Assim, é primordial que os hospitais universitários, como importantes polos de incorporação 

tecnológica, disponham de um processo de incorporação que consiga atender às demandas da 

população e as normativas vigentes dinamizando os aspectos operacionais e gerenciais destas 

instituições de saúde. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

No contexto das boas práticas de gestão, SANTOS (2010) ressalta que com recursos 

públicos finitos e escassos para prestação de assistência à saúde, os sistemas públicos de vários 

países devem consolidar seus processos de avaliação e de incorporação de tecnologias em 

saúde. Conforme ARDILA, GÓMEZ e CAMACHO-COGOLLO (2016), verificou-se em 

instituições hospitalares, que o processo de incorporação não é eficiente ou muitas vezes não 

sistematizado, com comitês multidisciplinares não estruturados, o que dificulta a decisão do 

gestor na alocação de recursos para aquisição de novos produtos. 

É importante destacar que a Avaliação de Tecnologia em Saúde (ATS) não será o foco 

deste estudo, visto que já existe literatura pertinente, tais como os estudos de MARTELLI et al. 

(2016) e NUNES et al. (2013) que se utilizaram da abordagem de ATS, como o mini-HTA 

(Health Technology Assessment) como uma ferramenta de decisão baseada em uma lista de 

verificação projetada para avaliação rápida da tecnologia em 04 aspectos centrais: tecnologia, 

paciente, organização e economia aplicada em hospitais de grande porte. 

Além disto, já é preconizado no organograma das instituições hospitalares que possuem 

o Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS), a realização da abordagem de ATS. 

Desta forma, estes núcleos contribuem previamente para uma tomada de decisão na 

incorporação e aquisição de produtos para saúde nos aspectos técnico-científico e de custo-

benefício (BRASIL, 2018a).  

 Assim, infere-se que um processo bem delineado e/ou padronizado no momento da 

incorporação de produtos para saúde nas instituições hospitalares, após uma ATS devidamente 

realizada pelos NATS, é de extrema importância e necessidade, principalmente para mitigar 

https://www.cmtecnologia.com.br/estrategias-medico-proteger-contra-processos-erros-medicos/


      

 

riscos, aprimorar a assistência e garantir a aquisição de produtos de qualidade, gerando melhoria 

e segurança na realização dos procedimentos, tanto para profissionais de saúde, quanto para os 

pacientes. 

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh foi criada por meio da Lei nº 

12.550/2011 com o intuito de prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais 

universitários federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de 

gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de 

metas, ou seja, fomentar um trabalho em rede com a efetivação de boas práticas assistenciais, 

de ensino e gestão (BRASIL, 2011). 

A Ebserh possui um orçamento projetado para 2020 no valor de R$ 12.409.992.158,74 

(doze bilhões, quatrocentos e nove milhões, novecentos e noventa e dois mil, cento e cinquenta 

e oito reais e setenta e quatro centavos) para financiar os 40 HUF’s distribuídos nas 5 regiões 

do país. Deste orçamento, 86,8% estão em gestão plena (próprio hospital) e 13,2% ainda 

executados pelas Instituições Federais de Ensino Superior - IFES. De acordo com o painel de 

indicadores da Rede Ebserh, tem-se a seguinte caracterização: 03 complexos hospitalares, 31 

hospitais de perfis gerais e 03 maternidades, sendo que o mesmos estão distribuídos em 6 níveis 

de complexidade, estando 48,6% entre os níveis de 1 a 3 (maior complexidade) e 51,4% entre 

os níveis de 4-6 (menor complexidade). Dados referentes a 2019: 57.371 empregados públicos 

contratados em várias categorias profissionais, 8.802 leitos de acordo com o Cadastro Nacional 

de Estabelecimentos de Saúde - CNES, 7.740 residentes multiprofissionais e médicos, 7 

milhões e 157 mil consultas, 12 milhões e 706 mil exames laboratoriais, 1 milhão e 180 mil 

exames de imagem, 169 mil cirurgias e 351 mil internações realizadas por todas as filiais 

(BRASIL, 2019). 

Em cumprimento à legislação pertinente, as Filiais Ebserh atualmente devem possuir 

estruturas como a Comissão de Farmácia Terapêutica – CFT (BRASIL, 2018b), a Comissão de 

Padronização de Produtos para Saúde - (BRASIL, 2018c) e o Setor de Engenharia Clínica para 

subsidiar a aquisição e incorporação dos medicamentos, produtos para saúde e de 

equipamentos, respectivamente. 

Mesmo atendendo às disposições legais, observa-se que, na prática, estas estruturas não 

trabalham de forma coordenada e articulada resultando em retrabalho entre elas, desperdiçando 

tempo e recursos financeiros. As comissões são vinculadas às superintendências dos hospitais 

e o Setor de Engenharia à Gerência Administrativa (GAD). 

No presente estudo, que partiu da experiência em assistência e gestão do pesquisador 

principal, após a análise preliminar desta situação problema, identificou-se como pergunta da 

pesquisa: 

https://www.cmtecnologia.com.br/estrategias-medico-proteger-contra-processos-erros-medicos/


      

 

 

A hipótese levantada foi a de que um novo fluxo completo, construído a partir do estudo 

dos documentos legais, da literatura pertinente, do diagnóstico situacional do processo de 

incorporação nas filiais da Rede Ebserh e, por fim, das percepções e apontamentos de 

profissionais envolvidos neste processo, buscando identificar as barreiras e facilitadores dele, 

respondesse à questão de pesquisa, culminando em um produto alicerçado pelo método 

científico.   

Desta forma, para se alcançar a meta da elaboração de um novo fluxo completo e que 

fosse viável de ser incorporado na realidade de toda a Rede Ebserh, foi desenvolvida a presente 

pesquisa, cujo produto principal é um processo padrão para a incorporação de tecnologias, com 

vistas à contribuir com a Ebserh Sede na implementação de uma política institucional na gestão 

de tecnologias baseada em evidências científicas.  

Justifica-se, pois, a importância de se estudar local e nacionalmente a temática da 

incorporação de tecnologias em saúde no âmbito hospitalar, com foco na Rede Ebserh, por 

tratar-se da principal gestora de hospitais públicos em nosso país.  

 

3. OBJETIVOS 

 

 3.1. Geral 

- Elaborar novo processo de incorporação de tecnologias em saúde para a Rede Ebserh.  

 

3.2. Específicos 

- Identificar, na literatura e documentação legal nacional, evidências e diretrizes para a 

incorporação de tecnologias em saúde hospitalar;  

- Identificar as potencialidades e fragilidades existentes no processo de incorporação de 

tecnologias de produtos para saúde na rede Ebserh, por meio de diagnóstico situacional das 

filiais de todas as regiões do país; 

- Reconhecer os facilitadores e barreiras para a incorporação de tecnologias em saúde no 

HUB-UnB, por meio de um estudo de caso;  

- Elaborar Guia de Boas Práticas para Incorporação de Tecnologias no Âmbito Hospitalar. 

 

 

“Diante da importância de se padronizar a incorporação de tecnologias em âmbito 

hospitalar, qual produto guiaria a construção de boas práticas neste processo na Rede 

Ebserh?”   



      

 

4. MÉTODO 

O método do estudo será descrito de maneira abrangente nesta seção e o detalhamento 

da metodologia de cada um dos estudos encontra-se nos artigos elaborados, todos apresentados 

na seção Apêndice.  

 

4.1. Tipo do estudo 

Trata-se de estudo observacional, transversal, com pesquisa exploratória documental e 

de campo, sob uma abordagem descritiva analítica, com análises quantitativa e qualitativa.  

 

4.2. Local 

O estudo foi realizado nas dependências do Setor de Suprimentos e da Unidade de 

Farmácia, local de funcionamento da Comissão de Padronização de Produtos para a Saúde – 

CPPS do Hospital Universitário de Brasília – HUB/UnB, como também, por meio de 

questionário eletrônico, nas 40 filiais Ebserh. 

 

4.3. Participantes 

Membros da Comissão de Padronização de Produtos para a Saúde do Hospital 

Universitário de Brasília – HUB/UnB e as chefias dos Setores de Suprimentos, ou outra 

nomenclatura utilizada de acordo com o organograma de cada instituição, das 40 filiais Ebserh 

que estivessem com contratos vigentes entre a Sede e as Instituições Federais de Ensino 

Superior – IFES, totalizando cerca de 50 participantes. 

 

4.4. Critérios de elegibilidade 

Critérios de inclusão: HU’s/Filiais Ebserh que estivessem com contratos de gestão 

vigentes entre a Ebserh Sede e as IFES, com unidades/setores no organograma institucional da 

Filial com atribuição de incorporar tecnologias em saúde no quesito produto para a saúde desde 

2014.   

Critérios de exclusão: HU’s/Filiais Ebserh que estivessem em fase de adesão e/ou que 

não possuíssem em sua estrutura organizacional comissões ou estruturas administrativas que 

realizassem a atribuição de incorporar tecnologias em saúde no quesito produto para a saúde 

antes de 2014. Estruturas administrativas institucionais que avaliassem a incorporação de: 

medicamentos, equipamentos, produtos de diagnóstico “in vitro”, procedimentos médicos e 

cirúrgicos, sistema de suportes, sistemas gerenciais e organizacionais não foram considerados. 

Constatou-se que 39 hospitais da rede Ebserh se adequaram ao critério de inclusão 

estabelecido, sendo que o Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal de Uberlândia 



      

 

(UFU) apesar de possuir um contrato de gestão assinado, ainda não possuía um organograma 

oficialmente formalizado pela Ebserh Sede no momento do envio do questionário de pesquisa.  

 

4.5. Instrumentos  

Foram empregados para a aquisição dos dados nesta pesquisa, foram elaborados os 

seguintes instrumentos pelo pesquisador, a saber:  

a) Instrumento para o diagnóstico situacional: questionário eletrônico semiestruturado 

que constou de 16 questões e 01 sub-questão que tratavam de aspectos importantes 

da incorporação de produtos para a saúde nas filiais Ebserh (Apêndice A);  

b) Roteiro do Grupo Focal com questões norteadoras para discussão do grupo e coleta 

dos dados qualitativos (Apêndice B).  

c) Planilha de Dados para a coleta das informações documentais.  

 

4.6. Procedimentos 

Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Faculdade de Medicina (FM) da Universidade de Brasília por meio do parecer nº 3.611.303, 

CAAE: 18473619.5.0000.5558, de 30 de setembro de 2019 (Anexo 1). Desta maneira, os 

membros da comissão do HUB-UnB e os chefes das unidades responsáveis pela incorporação 

de tecnologias das Filiais Ebserh foram convidados a participar do estudo e, mediante a 

concordância dos mesmos e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (Apêndices C e D) foram coletados os dados conforme os instrumentos mencionados 

(Apêndices A e B). Realizados 02 grupos focais com os membros da CFT e CPPS do HUB-

UnB. Ambas as comissões estavam formalizadas em momentos distintos após 2014 com a 

atribuição de avaliar a incorporação de tecnologia, sendo pertinente tal análise. Ressalta-se que 

no instrumento e no grupo focal a privacidade em relação à identificação dos participantes foi 

assegurada.   

Importante destacar que os participantes possuíam o direito de retirar a sua autorização, 

em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para o mesmo e para seu setor de trabalho, 

conforme estipula a Resolução CONEP 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2013a).  

Para melhor compreensão do método proposto para esta pesquisa, ele será descrito em 

suas etapas, a seguir.  

 

 

 



      

 

Etapa 1 

Avaliação documental da comissão de padronização de produtos para saúde do Hospital 

Universitário de Brasília, analisando atas de reuniões, formulários e pareceres de incorporação 

de tecnologias a partir de 2014, após início da gestão Ebserh até o ano de 2018, que contribuiu 

para a elaboração do novo processo de incorporação.  

Concomitantemente foi realizada uma busca bibliográfica e documental, caracterizada 

como revisão integrativa da literatura, produto do trabalho da etapa 1 desta pesquisa, o qual foi 

publicado na Revista Brasileira de Inovação Tecnológica em Saúde. 2020; v.9, n.3: 35-55, 

apresentado na íntegra no Apêndice E – Produto 1.  

 

Etapa 2 

Para a análise situacional da incorporação de tecnologias no ambiente hospitalar para 

toda a rede Ebserh, foi encaminhado via Google Forms, um questionário de pesquisa 

semiestruturado para as chefias dos Setores de Suprimentos ou outra nomenclatura utilizada de 

acordo com o organograma de cada instituição. Responderam as 39 filiais Ebserh que tinham 

contratos vigentes entre a Sede e as Instituições Federais de Ensino Superior – IFES e com 

unidades/setores no organograma institucional da Filial com atribuição de incorporar 

tecnologias em saúde, pesquisa esta, transformada no artigo científico intitulado: “Análise 

Situacional da Incorporação de Tecnologias em Hospitais Públicos Federais do Brasil”, 

encaminhado para a Revista Texto & Contexto Enfermagem, apresentado no Apêndice F – 

Produto 2. 

 

Etapa 3 

Para complementar a avaliação documental realizada como estudo de caso no HUB-

UnB na etapa 1, foram realizados 02 grupos focais (IERVOLINO, PELICIONI, 2001; 

KINALSKI et al., 2017; MENDES, MISKUKIN,  2017) com os membros da CFT e CPPS do 

HUB-UnB respectivamente em 31/01/2020 e 04/02/2020, respeitando as datas de acordo com 

o cronograma de reunião das referidas comissões no hospital, para o alcance dos objetivos 

propostos neste estudo. Como produto gerado destas análises documental e qualitativa, foi 

elaborado o artigo científico intitulado: “Barreiras e Facilitadores para a Incorporação de 

Tecnologias em Saúde no Hospital Universitário de Brasília”, encaminhado para a Revista 

Eletrônica de Enfermagem (REE), apresentado no Apêndice G – Produto 3. 

 

Com base nas etapas 1, 2 e 3 da pesquisa elaborou-se o produto principal, um Guia de 

Boas Práticas para Incorporação de Tecnologias no Âmbito Hospitalar com a descrição 



      

 

detalhada do fluxo completo do processo para a incorporação de tecnologias e todas as diretrizes 

para sua execução nos seguintes documentos/formulários: critérios de elegibilidade para análise 

e priorização de incorporação de tecnologias em saúde nas filiais Ebserh, solicitação de 

incorporação e alteração de tecnologias em saúde, Parecer Técnico de Incorporação/alteração 

de tecnologia em saúde – PTI e a declaração de potenciais conflitos de interesses, os quais são 

partes integrantes na nova proposta de processo baseada nas evidências deste estudo, que será 

encaminhado para publicação pela SEDIS-UFRN, apresentado no Apêndice H – Produto 4.   

 

4.7. Análise de dados 

Os dados coletados foram analisados quantitativamente (estatística descritiva) e 

qualitativamente (análise de conteúdo) nas respectivas etapas do estudo.   

Na etapa 1 foi realizada a análise documental referente ao estudo de caso na CFT do 

HUB-UnB, bem como a análise descritiva da literatura.  

Na etapa 2 foram analisados os dados dos respondentes ao questionário eletrônico das 

39 filiais Ebserh, o que possibilitou o diagnóstico situacional atual da incorporação de 

tecnologias, principalmente de produtos para a saúde, na rede Ebserh. 

Na etapa 3 foi realizada a análise qualitativa dos grupos focais, por meio da análise de 

conteúdo (BARDIN, 2011), apoiada pelo uso dos softwares MAXQDA® 2020 versão 20.2. e 

FreeMind®, gerados dois mapas mentais e dois quadros que complementaram a análise 

situacional por meio do estudo de caso do HUB-UnB.   

 

5.      RESULTADOS  

 

Como resultados estão apresentados na seção Apêndices, os seguintes produtos frutos 

desta pesquisa de mestrado profissional: 

 

PRODUTO 1 - Artigo científico intitulado: “Qual o Status da Incorporação de 

Tecnologias em Saúde no Contexto Hospitalar?”, cujo objetivo foi identificar o status da 

incorporação de tecnologias em saúde, com ênfase nas melhores práticas de incorporação de 

tecnologias em saúde no contexto hospitalar, considerando as evidências científicas e os 

documentos nacionais que versam esta temática, publicado na Revista Brasileira de Inovação 

Tecnológica em Saúde – RBTIS. 2019; v.9, n.3:35-55 (Apêndice E).  

 

PRODUTO 2 - Artigo científico intitulado: “Análise Situacional da Incorporação de 

Tecnologias em Hospitais Públicos Federais no Brasil”, cujo objetivo foi identificar a 



      

 

situação da incorporação de tecnologias em saúde em todos os hospitais universitários federais 

do país da Rede Ebserh, encaminhado para publicação a Revista Texto & Contexto 

Enfermagem (Apêndice F).   

 

PRODUTO 3 – Artigo científico intitulado: “Barreiras e Facilitadores para a 

Incorporação de Tecnologias em Saúde no Hospital Universitário de Brasília”, cujo 

objetivo foi identificar os facilitadores e as barreiras na dinâmica da incorporação de 

tecnologias em saúde a percepção dos profissionais envolvidos neste processo, por meio do 

estudo de caso do HUB-UnB, também encaminhado para publicação à Revista Eletrônica de 

Enfermagem (REE) (Apêndice G). 

 

PRODUTO 4 – Guia de Boas Práticas para a Incorporação de Tecnologias no 

Âmbito Hospitalar: este material contém o fluxo completo do processo, as ferramentas para a 

execução do mesmo e a proposição da criação do Núcleo de Gestão e Incorporação de 

Tecnologias em Saúde (NGITS) (Apêndice H).  

 

6.      DISCUSSÃO    

 

A análise cumulativa da revisão integrativa da literatura e da documentação legal 

nacional sobre o processo de incorporação de tecnologias em saúde no país; do estudo de caso 

por meio da avaliação documental da CFT do Hospital Universitário de Brasília – HUB/UnB e 

da realização de grupos focais com os membros das comissões assessoras (CFT e CPPS) e de 

um diagnóstico situacional nas 40 filiais Ebserh para constatar potencialidades e fragilidades 

existentes no processo de incorporação de tecnologias de produtos para saúde na rede Ebserh, 

será discutida a seguir.  

LIMA et al. (2019) explana a necessidade de aprimoramento do processo de 

incorporação de tecnologias em saúde em nosso país com clareza de instâncias responsáveis e 

fluxos definidos. Neste aspecto, a separação metodológica e técnica das instâncias do processo 

de avaliação e incorporação de tecnologias em saúde e a distinção dos atores que realizam a 

Avaliação de Tecnologia em Saúde daqueles que priorizam e discutem a recomendação para 

incorporar, é primordial na gestão de boas práticas, ou seja, quem incorpora não avalia e vice-

versa.  

ARDILA et al. (2016) refere que o processo de incorporação de tecnologias em saúde 

deve contar com comitês multidisciplinares estruturados e que a ausência destes dificulta a 

decisão dos gestores na alocação de recursos para aquisição de novos produtos. Neste contexto, 



      

 

conta-se atualmente com normativas atuais vigentes que disciplinam o orientam a constituição 

e implantação destas esferas. As Diretrizes para implantação dos Núcleos de Avaliação de 

Tecnologias em Saúde na Rede Ebserh (BRASIL, 2018a), para Constituição e 

Operacionalização das Comissões de Farmácia e Terapêutica (BRASIL, 2018b) e Manual 

Orientador para Constituição de Comissões de Padronização de Produtos para Saúde (BRASIL, 

2018c), todas emitidas pela Ebserh sede, vieram auxiliar e, por vezes, sistematizar o trabalho 

destas instâncias, corroborando com os achados da revisão da literatura realizada (Produto 1), 

sobre o grande potencial dos Hospitais Universitários Federais como geradores de inovação no 

processo de incorporação de tecnologias gerando melhorias na gestão e melhoria da qualidade 

dos serviços ofertados à população no SUS.  

Há a necessidade de uma maior participação dos membros na dinâmica de trabalho e 

tomada de decisões das comissões assessoras, principalmente ao observarmos que o quórum 

exigido pelo regimento interno para a realização das reuniões era respeitado no limite mínimo, 

com recomposição frequentes e mudanças de membros, ocasionando a descontinuidade de 

ações destas instâncias. Isto foi evidenciado pelo alto percentual de deliberações não emitidas 

para a incorporação de tecnologias no período estudado (Produto 3). Segundo NOVAES 

(2007), a padronização envolve critérios de estrutura, processos organizacionais e critérios de 

resultados institucionais, sendo primordial a participação ativa de todos os membros de 

comissões.  

Mensurar resultados institucionais em relação à incorporação de tecnologias em saúde, 

deve ser uma meta de todos os gestores, com definição de fluxos, processos, indicadores e ações 

de monitoramento, por meio de auditorias internas e externas, sobre os processos de trabalho 

das instâncias e/ou unidades assistenciais. SANTOS (2010) ressalta que, no contexto das boas 

práticas assistenciais e de gestão e com recursos públicos finitos e escassos, deve-se consolidar 

os processos de avaliação e incorporação de tecnologias em saúde nas instituições hospitalares. 

Constatou-se que, o processo de incorporação de tecnologias no contexto hospitalar das 

filiais Ebserh, necessita de aprimoramentos, principalmente devido à ausência de fluxos e 

processos de trabalho, critérios mais claros com relação a definição de membros e falta de 

infraestrutura adequada (área física, mobiliário e pessoal necessário para o funcionamento), 

resultados observados nos estudos apresentados nos Produtos 2 e 3. Neste sentido, reforçar-se 

a definição de fluxos e processos gerenciais para a efetividade de resultados, que devem ser 

realísticos e de conhecimento de todos os membros das comissões, conforme destacado pela 

literatura sobre a necessidade de padronização deste processo (CHANLAT, 2000; 

NOGUEIRA, 2003).   



      

 

Outro ponto importante observado é que um percentual elevado de filiais Ebserh não 

possui em sua estrutura organizacional, os Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde 

(NATS), tão importantes e primordiais para subsidiar as decisões dos membros das comissões 

assessoras no momento da incorporação de tecnologias. Neste sentido, pode-se sistematizar 

nestes HUF’s a aplicabilidade de uma abordagem de ATS definida como o mini-HTA (Health 

Technology Assessment), como uma ferramenta de decisão mais simples, baseada em uma lista 

de verificação projetada para avaliação rápida da tecnologia em 04 aspectos centrais: 

tecnologia, paciente, organização e economia aplicada em hospitais de grande porte (NUNES 

et al., 2013; MARTELLI et al., 2016). 

Destaca-se, pois, a necessidade de implantação de Núcleos de Avaliação de Tecnologias 

em Saúde (NATS) nas instituições hospitalares, para contribuírem previamente para uma 

tomada de decisão na incorporação e aquisição de tecnologias, sendo que esta estrutura é 

prevista em normativa da Ebserh sede (BRASIL, 2018a). 

A partir dos achados de todos os estudos realizados, a elaboração de um novo fluxo 

constituindo-se como uma inovação, que alicerce a implementação do processo de incorporação 

de tecnologias em saúde no âmbito hospitalar (Produto 4), corrobora a literatura em vários dos 

aspectos destacados anteriormente (necessidade de fluxo definido, documentações e processos 

transparentes, comissões estruturadas e organizadas entre si para garantir a avaliação do 

processo de incorporação, contando com seu acompanhamento a médio/longo prazo), 

destacando a contribuição social deste trabalho, dado o impacto, tanto na gestão dos recursos 

quanto na assistência vindo do processo de incorporação de tecnologias para o cuidado em 

saúde.  

 

7.     CONCLUSÃO  

 

O processo de incorporação de tecnologias em saúde na Rede Ebserh tem como 

principais barreiras a ausência dos Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS), 

carência das condições para o trabalho efetivo das comissões envolvidas, além da falta de um 

fluxo bem estruturado e monitorado pela maioria das filiais Ebserh, incluindo o Hospital 

Universitário de Brasília.  

Devido à importância dos NATS e CPPS, conclui-se que o processo de constituição e 

funcionamento destas instâncias, para uma efetiva incorporação de tecnologias, encontra-se em 

estruturação para quase a totalidade dos hospitais universitários geridos pela Ebserh. Importante 

ressaltar, que a implantação dos NATS demanda maior atenção por parte da Ebserh sede.  



      

 

Concluiu-se também que a constituição das instâncias que auxiliam no processo de 

incorporação de tecnologias no âmbito das filiais Ebserh não ocorre de forma homogênea pelas 

regiões do país, sendo de extrema relevância o apoio dos gestores locais na estruturação e a 

participação ativa dos membros das comissões na efetivação dos processos de trabalho. Desta 

maneira, este estudo propôs, por meio do método científico, a elaboração de um guia para a 

incorporação de tecnologias em âmbito hospitalar, o qual poderá subsidiar a gestão Ebserh no 

desenvolvimento de incorporações efetivas em sua rede. 

Como limitações deste trabalho destacam-se a impossibilidade, pelo fator tempo, de se 

avaliar pormenorizadamente os impactos nos custos dos hospitais neste intervalo de tempo com 

as incorporações realizadas sem a estrutura e fluxos adequados, bem como a necessidade de se 

avaliar, posteriormente, o modelo proposto para a incorporação de tecnologias.  

Como potencial, o presente estudo entrega, à Ebserh Sede um produto respaldado pela 

pesquisa científica que possa contribuir na (re)definição de estratégias e implementação de 

ações no sentido de apoiar as filiais/HUF’s na formalização, estruturação e pleno 

funcionamento das instâncias que contribuem na incorporação de tecnologias em saúde no 

âmbito hospitalar e no cumprimento das Diretrizes Ebserh para a constituição da Comissão de 

Padronização de Produtos para Saúde e a implantação dos Núcleos de Avaliação de Tecnologias 

em Saúde em todas as regiões do Brasil. 
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APÊNDICE A - Questionário de Pesquisa 
 

Prezado participante, conforme TCLE lido e aceito por você, solicitamos que responda às 

questões abaixo. Sua colaboração é essencial para a conclusão desta pesquisa e para isto, você 

deverá responder ao questionário a seguir, que é composto por 16 questões e 1 sub-questão e 

tem duração estimada de 12 minutos.  

Ressalto que suas respostas serão utilizadas para a efetivação de boas práticas que impactarão 

na qualidade laboral e assistencial nos hospitais da Rede Ebserh.  

Ao responder a este questionário, compreendo que você autoriza a utilização de suas respostas 

para esta pesquisa.   
 

 

1. O seu Hospital Universitário (HU) possui Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde 

(NATS) que auxilia no processo de avaliação e incorporações de tecnologias em saúde? 

(  ) Sim. Passe para a questão nº 2 

(  ) Não. Responda o subitem abaixo e passe para a questão nº 7 

 

1.a. Caso NÃO exista o NATS no seu HU, suas atribuições são desenvolvidas por outra(s) 

comissão(ões) existente(s) no hospital? 

  (  ) Sim. Cite a(s) comissão(ões): ______________________________________ 

  (  ) Não 

 

2. O NATS está formalmente constituído com membros nomeados por meio de portaria da 

superintendência do hospital? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

3. O NATS possui regimento interno (RI) elaborado e aprovado.  

(  ) Sim 

(  ) Não  

 

4. O NATS possui processos documentados na forma de manuais e/ou fluxos que explicitam as 

inter-relações com as comissões assessoras que dão suporte na incorporação de novas tecnologias? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

5. O NATS possui uma área física, mobiliário, infraestrutura tecnológica e de pessoal que assegure 

o seu funcionamento? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

6. O NATS da sua instituição é atuante, realiza reuniões conforme definido em seu RI, dando 

suporte técnico-cientifico na elaboração de notas técnicas, pareceres técnico-científicos (PTC), meta 

análises e/ou revisões sistemáticas?  

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

7. Há Comissão de Padronização de Produtos para Saúde (CPPS) no seu Hospital Universitário 

/filial Ebserh? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

8. A CPPS do HU cumpre todas as diretrizes estipuladas na Portaria-SEI nº 4, de 28 de março de 

2018 e seu anexo? 



      

 

(  ) Sim 

(  ) Não. Qual o principal motivo do não cumprimento: _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

9. A CPPS está formalizada por meio de portaria expedida pela superintendência do HU? 

Considere também nos casos em que o HU já possuía CCPS (ou outra nomenclatura de comissão similar) 

antes da Portaria-SEI nº 04. 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

10. A formalização da CPPS está de acordo com o que estipula o manual orientador, com a 

composição de uma equipe multiprofissional com no mínimo 07 membros? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

11. A CPPS possui regimento interno (RI) elaborado e aprovado conforme estipula o manual 

orientador para constituição da CPPS? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

12. A CPPS possui processos documentados na forma de manuais e/ou fluxos que explicitam as 

inter-relações com o NATS e com outras comissões assessoras que dão suporte na incorporação de novas 

tecnologias? Considere também nos casos em que o HU já possuía CCPS (ou outra nomenclatura de 

comissão similar). 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

13.  A CPPS possui uma área física, mobiliário, infraestrutura tecnológica e de pessoal que assegure 

o seu funcionamento? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

14.  A CPPS da sua instituição é atuante, ou seja, realiza reuniões conforme definido em seu RI ou 

de acordo com o item I – Funcionamento e Deliberações do Manual Orientador para constituição da 

CPPS? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

15. Você considera que o Manual Orientador para a constituição da CPPS elaborado pela sede da 

Ebserh contemplou todos os aspectos para uma efetiva incorporação de produtos para a saúde? 

(  ) Sim 

(  ) Não. Ações de Melhoria: _______________________________________________ 

 

 

16. O HU/filial Ebserh implementa as normativas disponibilizadas pela sede na elaboração de um 

processo de incorporação de novas tecnologias – produtos para a saúde?  

(  ) Sim 

(  ) Não. Por quê: ________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 



      

 

APÊNDICE B - Instrumento Grupo Focal (HUB-UnB) 

 

Temática a ser desenvolvida: Discutir e identificar pontos facilitadores e limitadores no processo de 

incorporação de tecnologia em um hospital universitário. 

 

Grupo: Membros da Comissão de Padronização de Produtos para Saúde – CPPS. 

 

Tempo: 60 a 90 minutos. 

 

Facilitador e escriba: Rigeldo Augusto Lima – pesquisador. 

 

Objetivos: 

- Analisar, a partir dos relatos dos membros da CPPS, o processo de incorporação de tecnologias em 

saúde; 

- Identificar o grau de maturidade dos membros da CPPS com relação às atribuições e o papel 

institucional da comissão; 

- Identificar os limitadores no processo de incorporação de tecnologias; 

- Identificar necessidades de melhorias para aprimoramento no processo de incorporação de tecnologias.  

 

Questões norteadoras: 

1. Você sendo um membro da CPPS, entende que a comissão está cumprindo plenamente o papel 

para qual foi constituída? Se não, por quê? 

2. Quais os principais limitadores encontrados no desenvolvimento de sua atividade, em sua 

prática no dia a dia na comissão? 

3. Quais pontos você identifica que ainda necessitam ser aprimorados no processo de trabalho da 

comissão? 

4. Como o trabalho da comissão poderia ser executado de uma maneira efetiva em sua visão 

crítica? 

5. Você visualiza que para ser membro de comissão a instituição deveria elencar critérios mínimos 

de participação? 

Pergunta 

Norteadora 

Reações e expressões Fala no grupo Observações 

1    

2    

3    

4    

5    

 



      

 

APÊNDICE C – TCLE Filiais Ebserh 

Folha 1 de 2 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 
 

Convidamos o(a) Senhor(a) a participar voluntariamente do projeto de pesquisa 
“Inovação no Processo de Incorporação de Tecnologias em Saúde para a Rede Ebserh”, sob 
a responsabilidade do pesquisador Rigeldo Augusto Lima e orientação da Profa. Drª Joseli 
Soares Brazorotto. O projeto é um estudo aplicado, dos tipos documental e descritivo 
transversal, sob uma abordagem quali-quantitativa. O estudo será realizado por meio do 
encaminhamento de um questionário eletrônico semiestruturado para as chefias dos Setores de 
Suprimentos, ou outra nomenclatura utilizada de acordo com o organograma de cada 
instituição, das 40 filiais Ebserh, que estiverem com contratos vigentes entre a Sede e as 
Instituições Federais de Ensino Superior – IFES, para realização de um diagnóstico situacional 
da Rede. 

O objetivo desta pesquisa é elaborar um processo inovador na incorporação de 
tecnologias em saúde para a Rede Ebserh. O motivo que nos leva a fazer este estudo é a 
necessidade de padronizar a incorporação de produtos para saúde no intuito de mitigar riscos, 
aprimorar a assistência, garantir a aquisição de insumos de qualidade e segurança na realização 
dos procedimentos, melhorando assim a qualidade dos serviços ofertados aos usuários.  

O(a) senhor(a) receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no decorrer da 
pesquisa e lhe asseguramos que seu nome não aparecerá sendo mantido o mais rigoroso sigilo 
pela omissão total de quaisquer informações que permitam identificá-lo(a). 

A sua participação se dará por meio de sua resposta a um questionário eletrônico 
encaminhado via Google Forms para o seu endereço de e-mail, após o aceite deste termo. O 
questionário é simples e não tomará muito do seu tempo, pois o mesmo poderá ser respondido 
no seu próprio setor/unidade com um tempo estimado de 12 minutos para sua realização. Em 
nenhum momento desta pesquisa será citado o seu nome ou feita qualquer referência entre a 
resposta e a Filial Ebserh participante desta pesquisa, respeitando a confidencialidade dos 
dados.  

Os riscos decorrentes de sua participação na pesquisa são mínimos, no entanto, pode 
acontecer desconforto em participar por constrangimento ou possibilidade de associação entre 
a filial e a resposta. Tal desconforto será minimizado com a garantia de sigilo, sendo que as 
respostas serão utilizadas somente para análise e mapeamento da situação atual da incorporação 
de produtos para saúde na Rede Ebserh. Se o(a) senhor(a) aceitar participar, estará contribuindo 
para aprimorar o processo de trabalho da comissão de padronização de produto para saúde, uso 
racional de produtos para saúde e possível redução dos custos, subsidiando a governança dos 
Hospitais Universitários e da Ebserh Sede com melhores práticas assistenciais.   

O(a) Senhor(a) pode se recusar a responder qualquer questão que lhe traga 
constrangimento, podendo desistir de participar da pesquisa em qualquer momento sem 
nenhum prejuízo para o(a) senhor(a). Sua participação é voluntária, isto é, não há pagamento 
por sua colaboração. 

Todas as despesas que o(a) senhor(a) tiver relacionadas diretamente ao projeto de 
pesquisa (tais ligações telefônicas) serão cobertas pelo pesquisador responsável. 

 
 

Rubricas:  __________       __________            _________                                                                              

Participante        Pesquisador            Orientador 

 



      

 

Caso haja algum dano direto ou indireto decorrente de sua participação na pesquisa, o(a) 
senhor(a) deverá buscar ser indenizado, obedecendo-se as disposições legais vigentes no Brasil. 

Os resultados da pesquisa serão divulgados para a Ebserh Sede podendo ser publicados 
posteriormente. Os dados e materiais serão utilizados somente para esta pesquisa e ficarão sob 
a guarda do pesquisador por um período de cinco anos, após isso serão destruídos. 

Se o(a) Senhor(a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor telefone para: 
Rigeldo Augusto Lima, no Hospital Universitário de Brasília nos telefones: +55 (61) 2028-
5527 e +55 (61) 98134-0138, este último disponível inclusive para ligação a cobrar. E-mail: 
rigeldo@hotmail.com e rigeldo@gmail.com, no horário que melhor lhe convenha. 
 Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina 
(CEP/FM) da Universidade de Brasília. O CEP é composto por profissionais de diferentes áreas 
cuja função é defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e 
dignidade e contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. As dúvidas 
com relação à assinatura do TCLE ou os direitos do sujeito da pesquisa podem ser esclarecidos 
pelo telefone (61) 3107-1918 ou do e-mail cepfm@unb.br, horário de atendimento de 08h30min 
às 12h30min e de 14h30min às 16h, de segunda a sexta-feira. O CEP/FM se localiza na 
Faculdade de Medicina, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Universidade de Brasília, Asa 
Norte. 
 Este TCLE é parte do formulário eletrônico encaminhado à sua pessoa. Caso concorde 
em participar, pedimos que responda ao formulário eletrônico que será exibido a seguir.  

 
 

 

 

 

 

     Profa. Dra. Joseli Soares Brazorotto                                 Rigeldo Augusto Lima 

            Pesquisadora Orientadora                                        Pesquisador responsável 

                Mat. UFRN: 1717611                                               Mat. FUB: 988600 

                            

 
 

Brasília, ___ de __________de 2019. 
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APÊNDICE D – TCLE Grupo Focal (HUB-UnB) 

Folha 1 de 2 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 
 

Convidamos o(a) Senhor(a) a participar voluntariamente do projeto de pesquisa 
“Inovação no Processo de Incorporação de Tecnologias em Saúde para a Rede Ebserh”, sob 
a responsabilidade do pesquisador Rigeldo Augusto Lima e orientação da Profa Dra Joseli 
Soares Brazorotto. O projeto é um estudo aplicado, dos tipos documental e descritivo 
transversal, sob uma abordagem quali-quantitativa. O estudo será realizado nas dependências 
do Setor de Suprimentos, local de funcionamento da comissão de padronização de produtos 
para a saúde.   

O objetivo desta pesquisa é elaborar um processo inovador na incorporação de 
tecnologias em saúde para a Rede Ebserh. O motivo que nos leva a fazer este estudo é a 
necessidade de padronizar a incorporação de produtos para saúde no intuito de mitigar riscos, 
aprimorar a assistência, garantir a aquisição de insumos de qualidade e segurança na realização 
dos procedimentos, melhorando assim a qualidade dos serviços ofertados aos usuários.  

Para tal serão realizados uma análise documental, uma análise situacional da Rede 
Ebserh e um grupo focal com os membros da comissão de padronização de produtos para saúde 
em um Hospital Universitário, após início da gestão Ebserh. 

O(a) senhor(a) receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no decorrer da 
pesquisa e lhe asseguramos que seu nome não aparecerá sendo mantido o mais rigoroso sigilo 
pela omissão total de quaisquer informações que permitam identificá-lo(a). 

A sua participação se dará por meio de sua presença no grupo focal realizado no horário 
de trabalho em uma das reuniões já programadas de acordo com o cronograma estipulado da 
comissão, após o aceite deste termo. O grupo focal funciona como uma roda de conversa e será 
realizado nas dependências do hospital. Sua fala será gravada sem imagem. O tempo estimado 
será de 1 hora para sua realização, ou seja, não tomará muito do seu tempo. Em nenhum 
momento desta pesquisa será citado o seu nome ou feita qualquer referência dos dados coletados 
na dinâmica acima explicitada, respeitando a confidencialidade dos dados.  

Os riscos decorrentes de sua participação na pesquisa são mínimos, no entanto, pode 
acontecer desconforto ou algum constrangimento em participar do grupo focal. Tal desconforto 
será minimizado com a garantia de sigilo, sendo que as falas do grupo serão utilizadas somente 
para análise do processo de incorporação de produtos para saúde no Hospital 
Universitário/Filial Ebserh. Se o(a) senhor(a) aceitar participar, estará contribuindo para 
aprimorar o processo de trabalho da comissão de padronização de produto para saúde por meio 
de um novo processo de incorporação, contribuindo para a redução de danos à saúde dos 
pacientes internados e para as melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde.   

O(a) Senhor(a) pode se recusar a não participar da dinâmica por qualquer questão que 
lhe traga constrangimento, podendo desistir de participar da pesquisa em qualquer momento 
sem nenhum prejuízo para o(a) senhor(a). Sua participação é voluntária, isto é, não há 
pagamento por sua colaboração. 

Todas as despesas que o(a) senhor(a) tiver relacionadas diretamente ao projeto de 
pesquisa serão cobertas pelo pesquisador responsável. 

 
 

Rubricas:  __________       _________              _________                                                                   

Participante        Pesquisador            Orientador 

 



      

 

Caso haja algum dano direto ou indireto decorrente de sua participação na pesquisa, o(a) 
senhor(a) deverá buscar ser indenizado, obedecendo-se as disposições legais vigentes no Brasil. 

Os resultados da pesquisa serão divulgados no Hospital Universitário de Brasília – 
HUB/UnB podendo ser publicados posteriormente. Os dados e materiais serão utilizados 
somente para esta pesquisa e ficarão sob a guarda do pesquisador por um período de no mínimo 
cinco anos, após isso serão destruídos ou mantidos na instituição. 

Se o(a) Senhor(a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor telefone para: 
Rigeldo Augusto Lima, no Hospital Universitário de Brasília nos telefones: +55 (61) 2028-
5527 e +55 (61) 98134-0138, este último disponível inclusive para ligação a cobrar. E-mail: 
rigeldo@hotmail.com e rigeldo@gmail.com, no horário que melhor lhe convenha. 
 Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina 
(CEP/FM) da Universidade de Brasília. O CEP é composto por profissionais de diferentes áreas 
cuja função é defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e 
dignidade e contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. As dúvidas 
com relação à assinatura do TCLE ou os direitos do sujeito da pesquisa podem ser esclarecidos 
pelo telefone (61) 3107-1918 ou do e-mail cepfm@unb.br, horário de atendimento de 08h30min 
às 12h30min e de 14h30min às 16h, de segunda a sexta-feira. O CEP/FM se localiza na 
Faculdade de Medicina, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Universidade de Brasília, Asa 
Norte. 
 Caso concorde em participar, pedimos que assine este documento que foi elaborado em 
duas vias, uma ficará com o pesquisador responsável e a outra com o(a) Senhor(a). 
 

______________________________________ 
Nome e assinatura do Participante de Pesquisa 

 

 

 

 

         _____________________________        ____________________________ 

          Profa. Dra. Joseli Soares Brazorotto                                 Rigeldo Augusto Lima 

                  Pesquisadora Orientadora                                        Pesquisador responsável 

                       Mat. UFRN: 1717611                                                Mat. FUB: 988600 
 
 
 
 
 

Brasília, ___ de __________de 2019. 
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APÊNDICE E – Produto 1  
 

PRODUTO 1 – Artigo cientifico intitulado “Qual o Status da Incorporação de Tecnologias 

em Saúde no Contexto Hospitalar”, publicado na Revista Brasileira de Inovação Tecnológica 

em Saúde - RBTIS. 2019; v.9, n.3: 35-55. ISSN: 2236-1103. O artigo na íntegra pode ser lido 

e está disponível no link: https://periodicos.ufrn.br/reb/article/view/18736/12418  
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APÊNDICE F – Produto 2  
 

PRODUTO 2 – Artigo científico intitulado: “Análise Situacional da Incorporação de 

Tecnologias em Hospitais Públicos Federais no Brasil”, encaminhado para a Revista Texto 

& Contexto Enfermagem, ISSN: 0104-0707. 

 

 

ANÁLISE SITUACIONAL DA INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM 

HOSPITAIS PÚBLICOS FEDERAIS NO BRASIL 

 

 

RESUMO 

 

 

Introdução: no Brasil, os hospitais universitários federais (HUF’s) são a porta de entrada para 

incorporação de novas tecnologias, dada a sua natureza de aliar a assistência ao ensino e à 

pesquisa. Atualmente, 40 HUF’s em nosso país estão sob a gestão da Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (Ebserh), formando a  maior rede de hospitais públicos do Brasil. 

Conhecer a realidade do processo de incorporação de tecnologias nesta rede é importante na 

construção de conhecimentos sobre a inclusão de produtos para a saúde em âmbito hospitalar e 

suas implicações para a gestão e assistência nos hospitais em nosso país. Objetivo: identificar 

como ocorre o processo de incorporação de tecnologias na Rede Ebserh, com especial atenção 

às comissões para a aquisição e avaliação da incorporação de produtos para a saúde hospitalar. 

Método: trata-se de um estudo transversal, com pesquisa exploratória de campo, sob uma 

abordagem descritiva com análise quanti-qualitativa, que buscou realizar um diagnóstico 

situacional por meio de um questionário eletrônico de pesquisa via Google Forms encaminhado 

às 40 filiais Ebserh, no período compreendido entre novembro de 2019 a agosto de 2020, sendo 

destas 36 incluídas na amostra em acordo com os critérios estabelecidos. Resultados: 44,4% 

dos HUF’s possuem NATS em sua estrutura hospitalar, enquanto 91,7% das filiais dispõem de 

CPPS formalmente constituídas. As variáveis observadas com maior frequência foram: 

ausência de processos documentados, fluxos não definidos e falta de infraestrutura para o 

desenvolvimento das atividades. Notou-se ainda que a região norte possui maior percentual de 

HUF’s com constituição da CPPS. Conclusão: o processo de incorporação de tecnologias nos 

HUF’s ocorre de maneira desigual na Rede. Caracteriza-se por limitações nos aspectos 

operacionais e de infraestrutura, principalmente com relação aos colaboradores, fluxos de 

trabalho não delineados e atuação incipiente de seus membros. Quanto à implantação de 

comissões, a CPPS foi implementada mais homogeneamente pelas regiões do país do que os 

NATS. Os dados evidenciados podem contribuir para que a Ebserh Sede (re)defina estratégias 

e implemente ações, no sentido de apoiar os hospitais universitários federais na constituição e 

implantação dessas instâncias, com desdobramentos importantes para a gestão e assistência aos 

usuários do Sistema Único de Saúde.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias em Saúde. Fluxo de Trabalho. Hospitais Universitários. 

Comitês Consultivos. Ebserh. 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

SITUATIONAL ANALYSIS OF THE TECHNOLOGY INCORPORATION IN THE 

BRAZILIAN FEDERAL UNIVERSITY HOSPITALS  

 

 

ABSTRACT 

 

 

Introduction: in Brazil, federal university hospitals (HUF’s) are the gateway to incorporate 

new technologies, given their nature of combining assistance, teaching and research. Currently, 

40 HUF’s in our country are managed by the Brazilian Hospital Services Company (Ebserh), 

forming the largest network of public hospitals in Brazil. Knowing the reality of the process of 

incorporating technologies in this network is important in building knowledge about the 

inclusion of health products in hospitals and its implications for management and assistance in 

these Brazilian hospitals. Aim: to identify how the process of incorporating technologies into 

the Ebserh Network occurs, with special attention to the commissions for the acquisition and 

evaluation of the incorporation of products for hospital health. Method: this is a cross-sectional 

and exploratory study, under a descriptive approach with quantitative and qualitative analysis, 

which sought to perform a situational diagnosis through an electronic research questionnaire 

via Google Forms sent to the 40 Ebserh branches, in the period from November 2019 to August 

2020, of which 36 were included in the sample according to the established criteria. Results: 

44.4% of HUF’s have NATS in their hospital structure, while 91.7% of branches have formally 

constituted CPPS. The most frequently observed variables were absence of documented 

processes, undefined flows, and lack of infrastructure for the development of activities. It was 

also noted that the Northern region has a higher percentage of HUF’s with the constitution of 

CPPS. Conclusion: the process of incorporating technologies in HUF’s occurs unevenly in 

their network. It is characterized by limitations in the operational and infrastructure aspects, 

mainly in relation to employees, undrawn workflows, and incipient performance of its 

members. As for the implementation of commissions, CPPS was implemented more 

homogeneously by the regions of the country than NATS. The evidenced data can contribute 

to Ebserh (re) define strategies and implement actions, in order to support federal university 

hospitals in the constitution and implantation of these instances, with important developments 

for the management and assistance to users of the Unified Health System. 

 

 

KEYWORDS: Biomedical Technology. Workflow. University Hospitals. Advisory 

Committees. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

INTRODUÇÃO 

 

O Ministério da Saúde (MS) define tecnologia em saúde como a aplicação de conhecimentos 

com objetivo de promover a saúde, prevenir e tratar as doenças e reabilitar as pessoas. São 

exemplos de tecnologias em saúde: medicamentos, produtos para a saúde, procedimentos, 

sistemas organizacionais, educacionais, de informação e de suporte e os programas e protocolos 

assistenciais por meio dos quais a atenção e os cuidados com a saúde são prestados à população 

(Brasil, 2016). 

 

Segundo Algeri et al. (2018), o Ministério da Saúde como gestor central do processo de 

incorporação no país, instituiu duas importantes etapas no campo da gestão de tecnologias em 

saúde: a Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) e um fluxo de incorporação, exclusão ou 

alteração de novas tecnologias no Sistema Único de Saúde (SUS), sendo estes os principais 

componentes da Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde (PNGTS), instituída 

pela Portaria nº 2.690 de 05 de novembro de 2009. 

 

Pontos importantes devem ser considerados para a realização de um processo de avaliação e 

incorporação de tecnologias em saúde efetivo, dentre esses, observar os aspectos demográficos 

e epidemiológicos, principalmente com relação ao aumento da expectativa de vida e ao processo 

saúde-doença da população, o que pressiona a incorporação de novas tecnologias no setor saúde 

(Lima et al., 2019). 

 

O setor saúde possui grande relevância no aspecto de inovação e incorporação tecnológica em 

nossa cadeia produtiva, ocasionando gastos elevados, muitas vezes desnecessários, não 

compensando a aquisição de determinadas tecnologias (Pereira et al., 2019). Em seu artigo 

sobre tecnologias em saúde, o autor afirma que, tomadas de decisões eficientes são provenientes 

de estudo fundamentado nas evidências científicas, aspectos operacionais e técnicos. 
 

O investimento no setor saúde é impactado devido ao processo de incorporação de tecnologias 

em saúde por hospitais, pois serviços hospitalares encontram-se entre um dos possuem mais 

dispêndios e pressão na atualização tecnológica. Segundo Wernz et al. (2014), entender e 

melhorar os processos no momento da tomada de decisão é primordial para alcançar cuidados 

mais acessíveis e qualificados. 

 

Assim, como os hospitais geralmente são a porta de entrada para incorporação de novas 

tecnologias, é necessário que os gerentes hospitalares tenham a capacidade de avaliar e 

incorporar a utilidade de tecnologias de forma válida. Além disso, as informações precisam 

estar disponíveis quando as decisões de implementação são feitas pela instituição hospitalar, de 

uma forma transparente na tomada de decisões e sem conflito de papeis entre os colaboradores 

(Halmesmäki et al. 2016). 

 

De acordo com Barata et al. (2010), os Hospitais Universitários necessitam priorizar as práticas 

de avaliação e incorporação de tecnologias e realizar proposições de modificações 

organizacionais para o aprimoramento desses processos. O autor ainda ressalta que em vários 

países desenvolvidos a metodologia de avaliar e comparar as novas tecnologias é uma 

preocupação dos governantes e que se deve resgatar o papel dos Hospitais de Ensino e/ou 

Universitários como grandes polos para analisar e incorporar novas tecnologias.  

 

Neste cenário destaca-se a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), 

por meio da Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, como responsável pela gestão de 40 

Hospitais Universitários Federais distribuídos pelas 5 regiões do país e que tem por finalidade 

fomentar um trabalho em rede destes HUF’s ofertando serviços de apoio e qualidade ao ensino, 



      

 

pesquisa, extensão, assistência, como também na incorporação de tecnologias em saúde, em 

virtude da importância destas instituições para o sistema de educação e saúde do pais (Brasil, 

2011a). 

 

Enseja-se que, pela característica destes HUF’s como centros de incorporação de tecnologias e 

integrantes da maior rede de hospitais públicos federais, eles disponham em suas estruturas 

organizacionais do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) e de comissões 

assessoras como a Comissão de Padronização de Produtos para a Saúde (CPPS).  

 

Salienta-se que a existência de instâncias colegiadas estruturadas e oficializadas pela 

governança e que realizem um processo estruturado de incorporação de tecnologias em saúde 

nos HUF’s poderá mitigar falhas na aquisição de produtos para a saúde e oferecer segurança 

aos pacientes. Tais instâncias, possuem papel nevrálgico e são de fundamental importância para 

a incorporação de tecnologias em saúde, o NATS – Núcleo de Avaliação de Tecnologias em 

Saúde e a CPPS – Comissão de Padronização de Produtos para a Saúde (Brasil, 2018a, 2018b).  

 

Contudo, destaca-se que apenas possuir estruturas para a realização de um processo de 

incorporação de tecnologias, não é garantia de que os modelos atualmente existentes colaborem 

na racionalização do uso das tecnologias em saúde, atendendo, como consequência, às 

demandas da população (Guimarães 2014). O mesmo autor reforça a tese de que a instância que 

realiza a avaliação de tecnologia não deve ser a mesma que discute a sua incorporação. Além 

disto, outra estratégia relevante seria que todos os membros destas instâncias colegiadas 

recebessem treinamento e capacitação constante sobre o assunto, reduzindo o nível de incerteza 

nas tomadas de decisões (Souza e Souza, 2018). 

 

Em estudo realizado por Francisco e Malik (2019), foi constatado que a falta de profissionais 

com qualificação específica e carga horária e/ou dedicação exclusiva pela equipe de 

colaboradores que desenvolviam o processo de avaliação e incorporação de tecnologias foi um 

dos principais desafios enfrentados para o desenvolvimento das atividades. Com relação ao 

Modus operandi dos núcleos, observou-se que eles dificilmente possuíam procedimentos 

operacionais padrão que definiam o papel de cada membro, processos, fluxo de trabalho, entre 

outros. Não havia padrão de processos e funcionamento, nem mesmo sobre sua localização na 

hierarquia dos hospitais. 

 

Conforme Lima e Brazorotto (2020), deve-se realizar estudos sobre a temática incorporação de 

tecnologias em saúde no contexto hospitalar. Em seu artigo sobre o status da incorporação de 

tecnologias em saúde no contexto hospitalar, os autores afirmam que: 

 

“O Brasil não dispõe de investigações sistematizadas sobre a incorporação de 

tecnologias em contexto hospitalar em todas as regiões do país, (...) e que a 

incorporação de tecnologia deve considerar a aplicabilidade da tecnologia e a vocação 

estratégica da instituição (Lima, Brazorotto, 2020, p.38).”  
 

Isto posto, dada a relevância do tema para as esferas da gestão e da assistência hospitalar, e 

considerando as diferenças regionais existentes no país, esta pesquisa buscou identificar, por 

meio de um diagnóstico situacional, como se dá o processo de incorporação de tecnologias de 

produtos para a saúde nas 40 filiais da rede Ebserh, tendo como foco a existência/formalização, 

funcionamento, infraestrutura específica e atuação dos Núcleos de Avaliação de Tecnologias 

em Saúde (NATS) e das Comissões de Padronização de Produtos para a Saúde (CPPS) 

distribuídos nas 05 regiões do país.  

 

 



      

 

OBJETIVO 

 

Identificar como ocorre o processo de incorporação de tecnologias na Rede Ebserh, com 

especial atenção às comissões para a aquisição e avaliação da incorporação de produtos para a 

saúde hospitalar. 

 

 

MÉTODO 
Tipo de estudo 

 

Trata-se de estudo transversal, com pesquisa exploratória de campo, sob uma abordagem 

descritiva com análises quanti-qualitativa.  

 

Local, período e participantes 

 

Para a análise situacional da incorporação de tecnologias no ambiente hospitalar para a rede 

Ebserh, foi encaminhado via Google Forms, um questionário de pesquisa semiestruturado para 

as chefias dos Setores de Suprimentos ou outra nomenclatura utilizada de acordo com o 

organograma de cada instituição para as filiais Ebserh que estivessem com contratos vigentes 

entre a Sede e as Instituições Federais de Ensino Superior – IFES entre novembro de 2019 a 

agosto de 2020. 

 

Critérios de inclusão e exclusão 

 

Critérios de inclusão: HUF’s/Filiais Ebserh que estivessem com contratos de gestão vigentes 

entre a Ebserh Sede e as IFES, com unidades/setores no organograma institucional da Filial 

com atribuição de incorporar tecnologias em saúde no quesito produto para a saúde desde 2014.    

Critérios de exclusão: HUF’s/Filiais Ebserh que estivessem em fase de adesão e/ou que não 

possuíssem em sua estrutura organizacional comissões ou estruturas administrativas que 

realizassem a atribuição de incorporar tecnologias em saúde no quesito produto para a saúde 

antes de 2014. Estruturas administrativas institucionais que avaliassem a incorporação de: 

medicamentos, equipamentos, produtos de diagnóstico “in vitro”, procedimentos médicos e 

cirúrgicos, sistema de suportes, sistemas gerenciais e organizacionais não foram considerados. 

 

Constatou-se que 39 hospitais da rede Ebserh se adequaram ao critério de inclusão estabelecido, 

sendo que o Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), apesar 

de possuir um contrato de gestão assinado, ainda não possuía um organograma oficialmente 

formalizado pela Ebserh sede no momento do envio do questionário de pesquisa. Destes 39 

HUF’s participantes do estudo, o que equivale a 100% das filiais elegíveis, deve-se observar 

que 3 deles são complexos hospitalares, tendo efetivamente 36 respondentes.  

 

Instrumento  

 

Utilizou-se o instrumento elaborado pelos pesquisadores, a saber: Instrumento para o 

diagnóstico situacional - questionário eletrônico semiestruturado que constou de 16 questões e 

01 sub-questão que tratavam de aspectos importantes da incorporação de produtos para a saúde 

nas filiais Ebserh. 

 

Foram consideradas como variáveis para a análise: instâncias (NATS e CPPS) 

constituídas/formalizadas com membros nomeados, regimentos internos elaborados e 

aprovados, processos documentados na forma de manuais e/ou fluxos, possuir infraestrutura 



      

 

adequada para funcionamento e instâncias atuantes de acordo com normativas e regimento 

interno. 

 

Procedimentos 

 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de 

Medicina (FM) da Universidade de Brasília por meio do parecer nº 3.611.303, CAAE: 

18473619.5.0000.5558, de 30 de setembro de 2019. Desta maneira, chefes das unidades 

responsáveis pela incorporação de tecnologias das Filiais Ebserh foram convidados a participar 

do estudo e, mediante a concordância dos mesmos e assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) foram coletados os dados conforme o instrumento mencionado. 

Ressalta-se que no instrumento a privacidade em relação à identificação dos participantes foi 

assegurada.   

  

Importante destacar que os participantes possuíam o direito de retirar a sua autorização, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para o mesmo e para seu setor de trabalho, 

conforme estipula a Resolução CONEP 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do 

Ministério da Saúde (Brasil, 2013).  

 

Análise de dados 

 

Os dados dos respondentes ao questionário eletrônico das filiais Ebserh foram analisados 

quantitativamente por meio de estatística descritiva, utilizando o programa Excel® e 

qualitativamente por meio da análise de conteúdo (Bardin, 2011), empregando a análise 

categorial no software MAXQDA Pro 2020® (edição 20.2.2). Ainda foi empregada a análise 

de SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats, Gürel, Tat, 2016) para sintetizar 

potenciais barreiras e facilitadores para a incorporação de tecnologias de saúde nos hospitais 

universitários investigados.  

   

 

RESULTADOS 

 

Os resultados serão apresentados com especial atenção à existência de instâncias colegiadas 

estruturadas e oficializadas em cada filial (NATS e CPPS) e à análise dos fatores facilitadores 

e/ou barreiras para o seu funcionamento, dado o seu papel essencial na incorporação de 

tecnologias para o cuidado em saúde hospitalar.  

 

Na Tabela 1 são apresentadas as frequências da presença do Núcleo de Avaliação de 

Tecnologias em Saúde (NATS) para avaliar e auxiliar no processo de incorporação de 

tecnologias em saúde na filial e da Comissão de Padronização de Produtos para a Saúde (CPPS), 

com a finalidade de normatizar e implementar a padronização de produtos para a saúde.  

 

Tabela 1 – Frequência da presença de NATS e CPPS nos HUFs, Brasil, 2020. (n=36) 

Variáveis Sim Não 

Presença de NATS no HUF 44,4% 55,6% 

Presença de CPPS no HUF 91,7% 8,3% 

Fonte: próprio autor.    



      

 

Na Tabela 2 apresenta-se percentualmente a situação da presença dos NATS e CPPS na rede 

Ebserh, por região. 

 

Tabela 2 – NATS e CPPS existentes na rede Ebserh por região, Brasil, 2020. (n=36) 

Região Quantidades de HUF’s  NATS CPPS 

Centro-Oeste 05 40% 100% 

Nordeste  16 56,25% 93,75% 

Norte 03 66,6% 100% 

Sudeste   07* 28,6% 85,7% 

Sul 05 20% 80% 
Fonte: próprio autor.          

*excluído 01 HUF que não atendeu ao critério de inclusão 

 

Entre as 20 filiais que não possuíam NATS, 45% (9 HUF’s) responderam que as atribuições do 

núcleo eram desenvolvidas por outras comissões do hospital, principalmente a Comissão de 

Padronização de Produtos para a Saúde (44,4%) e Comissão de Farmácia Terapêutica (22,2%). 

 

Na tabela 3 abaixo, demonstra-se a caracterização das 16 filiais que possuíam NATS e a adesão 

às variáveis constantes no questionário de pesquisa.  

 

Tabela 3 - Caracterização dos NATS da rede Ebserh, Brasil, 2020. (n=16) 
 

Questões / Variáveis Quantidades de 

HUF’s 

Percentual 

NATS formalmente constituído com 

membros nomeados por meio de portaria da 

superintendência 

 

15 93,8% 

Regimento Interno elaborado e aprovado 

pelas instâncias gestoras 

 

11 68,8% 

Processos documentados na forma de 

manuais e/ou fluxos definidos 

 

08 50% 

Possuía área física, mobiliário, 

infraestrutura e pessoal necessário para o 

funcionamento 

 

07 43,7% 

NATS atuante de acordo com as premissas 

da constituição e regimento interno 

10 62,5% 

Fonte: próprio autor.  

A caracterização das CPPS na rede, das 33 filiais que responderam possuir tal comissão, está 

apresentada na Tabela 4, com a respectiva adesão às variáveis constantes no questionário de 

pesquisa.  

 

Tabela 4 - Caracterização das CPPS da rede Ebserh, Brasil, 2020. (n=33) 

 

Questões / Variáveis Quantidades de 

HUF’s 

Percentual 



      

 

CPPS formalmente constituída com 

membros nomeados por meio de portaria 

da superintendência 

33 100% 

CPPS formalizada de acordo com o que 

estipula a diretriz com relação a equipe 

multiprofissional 

30 90,9% 

Regimento Interno elaborado e aprovado 

conforme o manual orientador da Ebserh 

sede 

17 51,5% 

Processos documentados na forma de 

manuais e/ou fluxos definidos 

22 66,6% 

Possuía área física, mobiliário, 

infraestrutura e pessoal necessário para o 

funcionamento 

09 27,3% 

CPPS atuante de acordo com o que 

preconiza o manual orientador da Ebserh 

sede 

22 66,6% 

Manual orientador contempla todos os 

aspectos para uma efetiva incorporação de 

produtos para à saúde 

30 90,9% 

Fonte: próprio autor.  

 

Dentre os HUFs respondentes, 54,5% afirmaram que cumpriam as diretrizes para o 

funcionamento da CPPS, 42,5% informaram ainda não preencherem os requisitos de pleno 

funcionamento desta comissão e 3% não respondente. 

Os principais motivos para o não cumprimento de todas as diretrizes estipuladas pela Portaria 

SEI nº 4, de 28 de março de 2018 da Ebserh sede (Brasil, 2018) para o funcionamento das CPPS 

foram: 

- 28,6% dos participantes relataram que a CPPS ainda estava em fase de 

estruturação/implementação; 

- 21,5% dos HUF’s afirmaram que a comissão não era atuante; 

- 14,3% discorreram que havia déficit de profissionais para compor a comissão, assim como o 

mesmo percentual referiu a necessidade de melhorar a organização interna da CPPS, já que 

havia sobreposição de atribuições com outras comissões assessoras; e 

- 3 motivos tiveram um igual percentual de 7,1% para o não cumprimento, entre eles: 

desconhecimento do assunto por parte de alguns membros da comissão; dificuldade na 

definição de fluxos e acúmulo de funções dos membros da comissão. 

 

Das 3 filiais que consideraram que o Manual Orientador não contemplava todos os aspectos 

necessários para uma CPPS efetiva, as principais ações de melhorias propostas foram: maior 

aproximação sede-filiais; cumprir a própria normativa existente e definição de um fluxo 

especifico para a incorporação de materiais de alto custo: Órteses, Próteses e Materiais 

Especiais (OPME). 

 

Conforme a pesquisa, 78,8% (26 HUF’s) implementam as normativas disponibilizadas pela 

sede na elaboração de um processo de incorporação de novas tecnologias. Das 6 filiais (18,2% 

dos HUF’s) que relataram que não implementam tais normativas, destacaram-se como motivos: 



      

 

a falta de equipe, o HUF possui uma relação estrutural e processual com a universidade e/ou 

CPPS não atuantes, o que dificulta o cumprimento da normativa. 

 

Após realização do diagnóstico situacional sobre as instâncias na rede Ebserh que contribuem 

para a avaliação e incorporação de tecnologias em saúde, constatou-se a seguinte situação, 

conforme a Figura 1, abaixo. Deve-se observar que tais percentuais são referentes aos 16 NATS 

e às 33 CPPS existentes nos hospitais universitários. 

 

Figura 1 - Comparativo de adesão às variáveis NATS x CPPS – diagnóstico              

situacional, Brasil, 2020. (n=16/n=33) 

 Fonte: próprio autor.  

 Legenda: RI- Regimento Interno; NATS- Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde; CPPS      

– Comissão para a Padronização de Produtos de Saúde.  
 

No Quadro 1, a seguir, projetou-se o diagnóstico situacional por meio da análise SWOT - 

Strengths, Weakness, Opportunities, Threats (Gürel, Tat, 2016), buscando situar as 

potencialidades e fraquezas, as oportunidades e as ameaças para a incorporação de tecnologias 

na Rede Ebserh, a partir da análise qualitativa realizada na referida pesquisa.  

 

Quadro 1 - Análise SWOT sobre a incorporação de tecnologias na rede Ebserh, Brasil, 

2020. (n=36) 

F
a
to

re
s 

In
te

rn
o
s 

FAVORÁVEL DESFAVORÁVEL 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Constituição formal de CPPS em 

quase a totalidade das filiais 

 

CPPS formalizada de acordo com o 

que estipula a diretriz com relação a 

equipe multiprofissional 

 

Manual orientador contempla todos 

os aspectos para uma efetiva 

Constituição formal de NATS em 

menos da metade das filiais 

 

Regimento Interno ainda não elaborado 

 

Filiais sem fluxo definido 

 

Carência de infraestrutura 



      

 

incorporação de produtos para à 

saúde 

 

Carência de pessoal (carga horária 

indefinida para a função nas 

comissões) 

 

Filiais ainda não apresentam total 

cumprimento do manual orientador da 

Ebserh para o pleno funcionamento das 

CPPS 

 

Atuação das comissões ainda incipiente 

em boa parte das filiais 

F
a
to

re
s 

E
x
te

rn
o
s 

 

Oportunidades Ameaças 

Parceria a ser fortalecida entre a 

Rede (filiais entre si) 

 

Ebserh e as Universidades atuando 

conjuntamente para a melhoria da 

qualidade dos processos de 

incorporação 

Desestabilização da situação das filiais 

e/ou da Rede (ex: alteração de 

diretrizes, redução de aporte financeiro, 

entre outras) 

 

Falta de priorização nas políticas de 

educação, saúde e pesquisa 

    Fonte: próprio autor. 

     Legenda: SWOT- Strengths, Weakness, Opportunities, Threats 

 

 

DISCUSSÃO 

 

A incorporação de tecnologias em saúde no âmbito hospitalar é um processo complexo que 

requer o comprometimento de gestores e dos membros que compõem os Núcleos de Avaliação 

de Tecnologias em Saúde (NATS) e da Comissão de Padronização de Produtos para Saúde 

(CPPS) dos HUF’s, assim como de outras comissões assessoras existentes. A formalização 

dessas instâncias é essencial e deve seguir os preceitos da Política Nacional de Gestão de 

Tecnologias em Saúde (PNGTS) que orienta a instituição de dois processos distintos na gestão 

de tecnologias em saúde: realização de estudos de Avaliação de Tecnologias em Saúde pelos 

NATS e adoção de um fluxo de incorporação ou alteração de novas tecnologias pelas CPPS e 

outras comissões (Algeri et al., 2018).  

 

A caracterização demonstrou números absolutos e percentuais bem distintos na constituição 

formal dos NATS (n=16 / 44,4%) e CPPS (n=33 / 91,7%), diferença de mais de 100% entre as 

duas instâncias. Importante ressaltar que, mesmo que a regulamentação dos núcleos de 

avaliações remonta de 2011 com a instituição da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias 

em Saúde - REBRATS (Brasil, 2011), a constituição da CPPS possui uma diretriz recente com 

a publicação do Manual Orientador para Constituição de Comissões de Padronização de 

Produtos para Saúde pela Ebserh (Brasil, 2018a). Observa-se uma maior aderência ao 

cumprimento dessa última normativa. Mesmo com a publicação da Diretriz para implantação 

dos Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde na Rede Ebserh também em 2018 (Brasil, 

2018b), isso ainda não refletiu um aumento substanciado de criação desses núcleos. Neste 

sentido, Guimarães (2014) reforça que apenas possuir estruturas, para a realização de um 

processo de incorporação de tecnologias, não é garantia da efetividade do processo, o que foi 

constatado a partir do presente estudo, visto que mesmo para os hospitais que possuíam 

comissões oficializadas foram levantadas algumas fragilidades para o seu pleno funcionamento.  

 



      

 

Outro dado importante verificado foi que das 20 filiais que não possuíam NATS constituídos, 

45% delas (9 HUF’s), responderam que as atribuições dos núcleos eram desenvolvidas por 

outras comissões assessoras do hospital, principalmente pela Comissão de Padronização de 

Produtos para a Saúde (44,4%). Isto reforça que se deve aprimorar o processo desta instância, 

caso não seja possível realizar um estudo prévio de avaliação de tecnologia nos moldes 

preconizados pelo Ministério da Saúde ou governanças dos hospitais. Isto se faz imprescindível, 

para evitar gastos desnecessários, pressionar os gestores a rediscutirem questões operacionais 

para tomada de decisões mais eficientes e sustentáveis (Pereira et al., 2019). 

 

As variáveis que obtiveram menor adesão ao questionário de pesquisa estavam relacionadas 

aos processos documentados na forma de manuais e/ou fluxos definidos (NATS: 50% e CPPS: 

66,6%) e possuir área física, mobiliário, infraestrutura e pessoal necessário para o 

funcionamento (NATS: 43,7% e CCPS: 27,3%). Estes dados corroboram estudo realizado por 

Francisco e Malik (2019) que demonstraram ausência de fluxo de trabalho, procedimentos 

operacionais padrão, processos estruturados e carência de colaboradores qualificados com carga 

horária específica para o desenvolvimento das atividades dos NATS, também em concordância 

com Wernz et at. (2014) que discorre sobre a necessidade de os profissionais terem 

conhecimento acurado dos processos de trabalho para tomada de decisões substanciadas. 

 

As filiais que não cumpriam as diretrizes estipuladas na Portaria de constituição da CPPS, 

elencaram como principais motivos: comissão em fase de estruturação/implementação, baixa 

atuação dos membros, déficit de profissionais, desorganização ou ausência de fluxos de 

trabalho, sobreposição de atribuições com outras comissões assessoras, desconhecimento do 

assunto e acúmulo de funções por parte dos membros. Halmesmäki et al. (2016) afirmam que 

as informações devem ser transparentes, precisas e sem conflito de papeis entre os 

colaboradores. Reforça-se aos motivos relatados pelos participantes os achados de Wernz et al. 

(2014) e Francisco e Malik (2019), citados anteriormente. 

 

Ainda com relação aos aspectos abordados acima, importante frisar que a implementação de 

uma proposta de educação permanente ou qualificações centradas nas principais dificuldades 

relatadas pelos membros das instâncias e constatadas nesta pesquisa, poderia auxiliar na 

padronização de ações, sanar dúvidas, corrigir fluxos e uniformizar processos conforme destaca 

Souza e Souza (2018).  

 

A constituição das instâncias que avaliam e auxiliam no processo de incorporação nas filiais 

Ebserh ocorreu de maneira heterogênea pelas regiões do país. Percebeu-se que a região norte, 

seguida pelo nordeste, registraram os maiores percentuais de criação dos NATS, 66,6% e 

56,25% respectivamente, enquanto as regiões centro-oeste e norte possuíram percentuais 

idênticos na constituição das CPPS (100%). Lima e Brazorotto (2020) ressaltaram que o país 

necessita de investigações sistematizadas sobre esta temática no contexto hospitalar, sendo 

importante que as instâncias de avaliação e incorporação verifiquem a aplicabilidade da 

tecnologia e a vocação estratégica desse HUF no cenário local. Observa-se que ao se referir à 

conjuntura local deve-se considerar os aspectos demográficos e epidemiológicos regionais e/ou 

locais que atendam às demandas da população com a incorporação de tecnologias necessárias, 

gerando melhoria e segurança para profissionais de saúde e usuários (Lima et al., 2019). 

 

Desta maneira, observou-se que os NATS e as CPPS das filiais Ebserh são essenciais para a 

realização do processo de incorporação de tecnologia em saúde no nosso país. Nesta monta, a 

criação da Ebserh em dezembro de 2011, veio contribuir com proposições e aprimoramentos 

nos fluxos de trabalhos, por meio da definição de critérios técnicos, normativas e processos 

sistemáticos para as 40 filiais nas 5 regiões do país (Brasil, 2018a, 2018b). Assim, deve-se 



      

 

priorizar as práticas de avaliação e incorporação de tecnologias, realizar proposições e 

aprimoramentos, tornando os HUF’s protagonistas nesse processo (Barata et al., 2010).   

 

Neste sentido, espera-se que este estudo possa contribuir para que a Ebserh Sede (re)defina 

estratégias e implemente ações no sentido de apoiar as filiais/HUF’s na formalização, 

estruturação e pleno funcionamento das instâncias que contribuem na incorporação de 

tecnologias em saúde no âmbito hospitalar e no cumprimento das Diretrizes Ebserh para a 

constituição da Comissão de Padronização de Produtos para Saúde e a implantação dos Núcleos 

de Avaliação de Tecnologias em Saúde em todas as regiões do Brasil. 

 

 

CONCLUSÃO  

 

Dado o papel nevrálgico dos NATS e CPPS para a incorporação de tecnologias em saúde nos 

hospitais, concluiu-se que este processo se encontra em construção para quase a totalidade dos 

hospitais universitários geridos pela Ebserh no país.  

 

A análise situacional da incorporação de tecnologias em saúde na rede Ebserh demonstrou que 

as instâncias especificadas neste estudo, NATS e CPPS, estão em momentos distintos com 

relação a constituição e funcionamento nas filiais. Com efeito, a sede deve concentrar ações na 

constituição e funcionamento dos Núcleos de Avaliações de Tecnologias (NATS), não somente 

por meio de regulamentos e normativas, mas com apoio técnico-financeiro para a implantação 

desses núcleos em toda a rede. 

 

Com relação a implantação das CPPS, observou-se que mesmo com um percentual de 

constituição acima de 90%, ao estratificarmos a aderência com relação as variáveis analisadas, 

os gestores locais devem apoiar na infraestrutura (estruturação da área física, mobiliário e 

pessoal). Referente a questão dos colaboradores que fazem partes dessas instâncias em relação 

ao quantitativo, qualificação e disponibilidade de carga horária dos membros, todos estes 

fatores devem ser analisados para o efetivo funcionamento da comissão. 

 

A constituição das instâncias que auxiliam no processo de incorporação de tecnologias no 

âmbito dos HUF’s (NATS e CPPS) não ocorre de forma homogênea pelas regiões do país. 

Enquanto temos um maior percentual de implantação do NATS na Região Norte e a 

integralidade de CPPS criadas nas regiões Centro-Oeste e Norte, a região Sul é a que possui o 

menor percentual para ambos os casos.  
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BARREIRAS E FACILITADORES PARA A INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS 

EM SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA  

 

 

RESUMO 

 

Introdução: no Brasil, os hospitais universitários federais (HUF’s) desempenham importante 

atuação na incorporação de tecnologias para a saúde, ação esta, intimamente vinculada à 

assistência prestada aos seus usuários no Sistema Único de Saúde. Desta forma, conhecer a 

dinâmica de incorporação de produtos para a saúde no ambiente hospitalar pode cooperar para 

a identificação de facilitadores e barreiras neste processo, culminando na indicação de ações 

para a sua melhoria, com consequências positivas para esferas da gestão e assistência hospitalar. 

Objetivo: identificar os facilitadores e as barreiras para a incorporação de tecnologias em um 

hospital universitário federal, por meio de um estudo de caso. Método: trata-se de um estudo 

transversal, documental e com pesquisa exploratória de campo, sob uma abordagem descritiva 

com análises quanti-qualitativa, por meio de análise documental e realização de dois grupos 

focais com as comissões (ex-membros da Comissão de Farmácia Terapêutica - CFT e Comissão 

de Padronização de Produtos para a Saúde - CPPS), realizado no Hospital Universitário de 

Brasília – HUB/UnB filiado à rede Ebserh, no período de maio/2019 a fevereiro/2020. 

Resultados: a partir da interpretação cumulativa e comparativa do conjunto de dados 

constatou-se que as principais barreiras elencadas por ambas as comissões para a incorporação 

de tecnologias neste hospital foram: a falta de capacitação dos membros para a função, a falta 

de carga horária exclusiva dedicada à função das comissões e a carência de incentivos para os 

seus membros constituintes. A ausência do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde - 

NATS foi destacada como uma barreira importante pelos membros da CPPS, em razão do 

acúmulo de funções e pela especificidade técnica exigida dos membros em suas atribuições. 

Foram reconhecidos como facilitadores: a elaboração do Regimento Interno das comissões e a 

participação multidisciplinar efetivada com a criação da CPPS. Na análise documental 

observou-se que das 49 discussões pelos membros da comissão, não foram emitidas 55% das 

deliberações, refletindo a necessidade de estruturação de protocolos e fluxo bem definidos e do 

estabelecimento de indicadores para o monitoramento das ações do processo de incorporação 

pelas instâncias superiores. Conclusão:  o processo de incorporação de tecnologias em saúde 

no hospital estudado tem como principais barreiras a carência condições para o trabalho efetivo 

das comissões envolvidas e a ausência do NATS, além da falta de um fluxo bem estruturado e 

monitorado pela gestão da unidade. Como facilitadores, a elaboração do regimento interno e a 

presença de membros de diferentes áreas na CPPS. A identificação destes facilitadores e 

barreiras contribui sobremaneira para a criação de ferramentas e para ações que efetivem a 

incorporação de tecnologias em âmbito hospitalar nesta filial. Além desta contribuição, a partir 

do estudo mais amplo da qual esta pesquisa faz parte, foi elaborado um guia para a incorporação 

de tecnologias em âmbito hospitalar, o qual poderá apoiar a gestão Ebserh na construção de 

incorporações efetivas em sua rede.  

 

Palavras-chave: Tecnologias em Saúde. Fluxo de Trabalho. Hospitais Universitários. Comitês 

Consultivos. Estudo de Caso.  

  



      

 

 

BARRIERS AND FACILITATORS FOR THE INCORPORATION OF HEALTH 

TECHNOLOGIES IN THE UNIVERSITY HOSPITAL OF BRASÍLIA  

 

 

ABSTRACT 

 

 

Introduction: in Brazil, federal university hospitals (FUH's) play an important role in the 

incorporation of health technologies, an action that is intricately linked to the assistance 

provided to its users in the Unified Health System. Thus, to know the dynamics of incorporating 

products for health in the hospital environment can cooperate to identify facilitators and barriers 

in this process, culminating in the indication of actions for its improvement, with positive 

consequences for hospital management and assistance. Aim: to identify the facilitators and 

barriers to the incorporation of technologies in a federal university hospital, through a case 

study. Method: cross-sectional, documentary study with exploratory field research, under a 

descriptive approach with quantitative and qualitative analysis, through documentary analysis 

and the realization of two focus groups with the commissions (former members of the 

Commission of Pharmacy Therapeutics - CPT and Commission for Standardization of Health 

Products - CSHP), held at the University Hospital of Brasília - HUB / UnB affiliated to the 

Ebserh network, from May/2019 to February/2020. Results: from the cumulative and 

comparative interpretation of the data set, it was found that the main barriers listed by both 

commissions for the incorporation of technologies in this hospital were: the lack of training of 

members for the function, the lack of exclusive hours dedicated to the function of the 

commissions and the lack of incentives for its constituent members. The absence of the Health 

Technology Assessment Core - HTAC was highlighted as an important barrier by members of 

the CSHP, due to the accumulation of functions and the technical specificity required of 

members in their duties. The following were recognized as facilitators: the drafting of the 

internal regulations of the commissions and the multidisciplinary participation effected with the 

creation of the CPHP. In the documentary analysis, it was observed that of the 49 discussions 

by the committee members, 55% of the deliberations were not issued, reflecting the need to 

structure well-defined protocols and flows and to establish indicators for the monitoring of the 

actions of the incorporation process by the managers. Conclusion: the main barriers to the 

process of incorporating health technologies in the studied hospital are the lack of conditions 

for the effective work of the committees involved and the absence of NATS, in addition to the 

lack of a well-structured and monitored flow by the unit's management. As facilitators, the 

drafting of the internal regulations and the presence of members from different areas at CPPS. 

The identification of these facilitators and barriers contributes greatly to the creation of tools 

and to actions that effect the incorporation of technologies within the hospital in this branch. In 

addition to this contribution, from the broader study of which this research is part, a guide for 

the incorporation of technologies in the hospital environment was prepared, which can support 

the Ebserh management in the construction of effective incorporations in its network. 

 

 

Keywords: Biomedical Technology. Workflow. University Hospitals. Advisory Committees. 

Case Reports.  

 

 

 

 

 

 



      

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Glossário Temático de Ciência e Tecnologia em Saúde do Ministério da 

Saúde (MS), pode-se considerar Incorporação Tecnológica como um processo de introdução 

sistematizada de novas tecnologias e procedimentos na prática ou a orientação sobre o seu uso 

apropriado, caso sejam tecnologias ou procedimentos não consagrados (Brasil, 2013a). 

Em uma revisão documental realizada por Lima e Brazorotto (2020), observou-se que 

os principais dispositivos legais que regulamentam o processo de incorporação de tecnologias 

em saúde no país são: a Portaria nº 2.690/2009, que institui, no âmbito do SUS, a Política 

Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde (PNGTS) e Decreto 7.646/2011, que dispõe sobre 

a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde (CONITEC) e o processo 

administrativo para incorporação, exclusão e alteração de tecnologias em saúde no SUS. Estes 

arcabouços podem subsidiar, de forma análoga, a incorporação de produtos para saúde no 

contexto hospitalar (Brasil, 2009; Brasil, 2011a). 

No Brasil, os Hospitais Universitários (HU’s) são considerados centros de formação 

de recursos humanos, de desenvolvimento de tecnologias para a área de saúde, de assistência 

no nível terciário de atenção à saúde da população, além de oferecerem programas de educação 

continuada, oportunizando a atualização técnica dos profissionais dos sistemas de saúde público 

e suplementar (Araújo, Leta, 2014). 

A partir de 2012, grande parte dos Hospitais Universitários Federais (HUF´s), 

atualmente 40 dentre os 50 existentes, aderiram à gestão realizada pela então criada Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh - Lei nº 12.550/2011) a qual tem por missão prestar 

serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários federais (Brasil, 2011b). 

Neste contexto, o Hospital Universitário de Brasília – HUB/UnB realizou sua adesão à Ebserh 

em 2013, constituindo-se como uma instituição que preza pelo trabalho em rede com a 

efetivação de boas práticas assistenciais, de ensino, pesquisa e gestão, sendo certificado como 

Hospital de Ensino desde 2005 pelos Ministérios da Educação e Saúde.  

Em cumprimento às normativas vigentes, a filial Ebserh HUB-UnB, assim como as 

outras 39 filiais, devem possuir estruturas como a Comissão de Farmácia Terapêutica (CFT) e 

a Comissão de Padronização de Produtos para Saúde (CPPS) para subsidiar a aquisição e a 

incorporação dos medicamentos e produtos para saúde, respectivamente (Brasil, 2018a, 2018b). 

Tais comissões, em momentos distintos, possuíram e possuem papel essencial para que a 

incorporação de produtos para a saúde se efetive no âmbito hospitalar.  

Além da presença e funcionamento destas comissões, os processos e o fluxo da 

incorporação, incluindo a implantação e a prévia colaboração dos Núcleos de Avaliação de 

Tecnologias de Saúde – NATS (Brasil, 2018c), devem ser objetivos e institucionalizados, em 

virtude das consequências positivas ou negativas deste processo para as esferas administrativas, 

financeiras e de assistência hospitalar (Wernz et al., 2014). Assim, quanto maior a organização 

e transparência de todo o processo, melhores resultados são esperados pela inclusão ou exclusão 



      

 

de tecnologias, dentre elas os produtos para a saúde, a serem utilizadas nas instituições 

hospitalares (McGregor, 2012).  

Em um estudo realizado por Ardila et al. (2016), em 25 hospitais de nível terciário na 

Colômbia, constatou-se por amostragem que, somente 68% destas instituições possuíam um 

comitê estruturado para a realização de um processo de incorporação de tecnologias e apenas 

26% dos profissionais pesquisados estavam satisfeitos com o processo. Isto traduz como as 

comissões possuem um papel central na tomada de decisões para a incorporação de tecnologias. 

Compreender sua dinâmica, identificar os seus pontos fortes e fracos é fundamental para o 

aperfeiçoamento de toda a cadeia da incorporação.   

Um fator primordial é a participação ativa de todos os membros das comissões, 

contando com ações uniformes, com espaço aberto junto à gestão, propondo atitudes 

preventivas e corretivas (Martins, 2012). A maioria dos HUF’s são hospitais de perfis gerais 

que devem elaborar indicadores de gestão, sendo que o autor reforça que as atividades 

desenvolvidas pelas comissões hospitalares representam uma ferramenta de gestão. 

Souza e Souza (2018), ressaltaram que é essencial a qualificação dos atores envolvidos 

no processo da tomada de decisão da incorporação de tecnologias, por meio de critérios técnicos 

e com capacitações constantes da equipe. Pode-se realizar esta correlação proposta à nível 

central para nosso contexto hospitalar, onde os HUF’s devem promover treinamentos para os 

membros das comissões assessoras. 

Neste contexto, reconhecer a dinâmica de incorporação de tecnologias em saúde da 

CFT e CPPS, utilizando o método científico, dentre eles, o do grupo focal (GF), mostra-se 

adequado para embasar melhorias processuais. (Dall’agnol et al., 2012).  

Outro importante tipo de pesquisa a ser utilizada para avaliar possíveis fragilidades 

nos processos de trabalho destas comissões, é a pesquisa documental, que pode ser executada 

por meio da análise de arquivos, com materiais que ainda não tiveram um trabalho analítico 

realizado e que auxiliem na problematização para mudanças das práticas profissionais (Lemos 

et al., 2015). 

A hipótese da presente pesquisa é que a identificação de facilitadores e barreiras no 

processo de incorporação de tecnologias pode se dar pela análise da dinâmica de estruturação 

e funcionamento das comissões, dado o seu papel fundamental no processo.  

Isto posto, o presente estudo teve como objetivo identificar os facilitadores e as 

barreiras para a incorporação de tecnologias em um hospital universitário federal, a partir de 

análise de atas das reuniões da CFT/HUB-UnB e da realização de dois grupos focais, compondo 

o estudo de caso de um HU/filial Ebserh.  

Espera-se, com este estudo, contribuir no processo de incorporação de tecnologias 

neste hospital caso e, dada a característica de rede entre as filiais, que a análise realizada nesta 

ocasião, tenha escalabilidade e possa auxiliar a Ebserh na organização deste processo nos 

demais hospitais universitários do Brasil.    



      

 

OBJETIVO 

 

Identificar os facilitadores e as barreiras para a incorporação de tecnologias em um 

hospital universitário federal, por meio de um estudo de caso.  

 

MÉTODO 

 

Tipo de estudo 

Trata-se de estudo de caso observacional, analítico, com pesquisa exploratória 

documental e de campo, com análises quantitativa e qualitativa.  

 

Local, período e participantes 

O estudo foi realizado nas dependências do Setor de Suprimentos, local de 

funcionamento da Comissão de Padronização de Produtos para a Saúde (CPPS) e Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (CFT) do Hospital Universitário de Brasília – HUB/UnB no período de 

maio/2019 a fevereiro/2020. O estudo contou com a participação de 13 membros dessas 

comissões, os quais foram selecionados por conveniência (grupo restrito) e convidados 

pessoalmente para integrar a pesquisa. Não houve recusa à participação. A análise documental 

foi efetuada entre os meses de maio a setembro de 2019 e os grupos focais realizados nos meses 

de janeiro e fevereiro de 2020. 

 

Critérios de inclusão e exclusão dos participantes 

Critérios de inclusão: membros da comissão da CPPS e CFT (anteriormente a 

constituição da CPPS) que realizassem a atribuição de incorporar tecnologias em saúde no 

hospital, principalmente no quesito produto para a saúde, desde 2014.    

Critérios de exclusão: membros da comissão da CFT que realizassem a atribuição de 

incorporar tecnologias em saúde, principalmente no quesito produto para a saúde, antes de 2014 

e após a constituição da CPPS.  

 

Instrumentos 

Foram empregados para a coleta dos dados nesta pesquisa, alguns instrumentos 

elaborados pelos pesquisadores, a saber: 

a) Análise documental: planilha de Excel® com as seguintes variáveis: data da 

solicitação, número do processo, centro de custo/unidade, cumprimento dos 

requisitos para incorporar, parecerista/profissão, custo anual da tecnologia, 

restituição financeira e deliberação final; 

b) Roteiro do Grupo Focal com questões norteadoras para discussão do grupo e coleta 

dos dados qualitativos, elaborado e analisado por dois pesquisadores. Não houve 

teste piloto do instrumento do GF pela limitação de pessoas para compor um grupo 

em estudo piloto.  



      

 

 

Procedimentos 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Faculdade de Medicina (FM) da Universidade e Brasília por meio do parecer nº 3.611.303, 

CAAE: 18473619.5.0000.5558, de 30 de setembro de 2019.  

A avaliação documental, realizada com a anuência do HUB/UnB buscou a análise de 

atas de reuniões da CFT do referido hospital, formulários e pareceres de incorporação de 

tecnologias no período compreendido entre o ano de 2014, após início da gestão Ebserh até o 

ano de 2018, período em que a Comissão de Padronização de Produtos para a Saúde não estava 

formalizada, sendo a CFT quem assumia esta atribuição. 

Os membros das comissões assessoras do HUB-UnB, responsáveis pela incorporação 

de tecnologias foram convidados a participar do estudo e, mediante a concordância dos mesmos 

e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e termo de autorização 

de voz foram coletados os dados do GF. Igualmente, houve a anuência da instituição para a 

coleta documental. Ressalta-se que a privacidade em relação à identificação dos participantes 

foi assegurada e que nenhuma outra pessoa, além do pesquisador e dos participantes convidados 

para o grupo focal estavam no momento da coleta de dados. 

Importante destacar que os participantes possuíam o direito de retirar a sua 

autorização, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para o mesmo e para seu setor 

de trabalho, conforme estipula a Resolução CONEP 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) do Ministério da Saúde (Brasil, 2013b).  

Desta forma, foram realizados 02 grupos focais com característica de grupo restrito 

(GF) (Iervolino, Pelicioni, 2001; Kinalski et al, 2017; Mendes, Miskulin, 2017) com os 

membros da CFT (n=8) e CPPS (=5), respectivamente em 31/01/2020 e 04/02/2020, 

respeitando as datas de acordo com o cronograma de reunião das referidas comissões no 

hospital, para o alcance dos objetivos propostos neste estudo. O tamanho de ambos os grupos 

possibilitou a participação efetiva dos sujeitos e a discussão adequadas dos temas. Não foi 

estabelecido critério de saturação tendo em vista que os GFs foram propostos para dois grupos 

com experiências diferentes, embora com dados complementares.  

A dinâmica dos grupos focais seguiu o seguinte roteiro: os participantes foram 

convidados a colaborar com o estudo durante seu horário de trabalho, com duração média de 

1h, na Sala de Telemedicina do Hospital Universitário, onde tinha-se disponível o equipamento 

para a gravação de voz. Nesta sala de gravação, os participantes podiam acomodar-se 

aleatoriamente em qualquer local e foram representados pelas letras de A à H.  

Os primeiros 10 minutos da reunião foram utilizados para leitura, aceite e assinatura 

do TCLE e do termo de autorização para utilização da voz para fins de pesquisa e 

preenchimento de um questionário (ficha controle de participação) para obtenção de 

informações básicas sobre os participantes (idade, sexo, profissão), além da explanação pelo 

pesquisador de como ocorreria a dinâmica do GF.  



      

 

Os pesquisadores preencheram o checklist COREQ (Tong et al., 2007) - Anexo, de 

modo que todos os itens elencados estão expostos na descrição do método, resultados e 

discussão deste estudo, buscando a qualidade da divulgação deste estudo qualitativo.  

 

Análise de dados 

a) Análise dos Dados Documentais  

Os dados documentais foram extraídos para uma planilha de dados e analisados 

quantitativamente de forma descritiva, apresentados por meio de gráficos e tabelas.  

b) Análise dos Grupos Focais  

A avaliação dos dados coletados nos grupos focais pautou-se na abordagem de Análise 

de Conteúdo (Bardin, 2011). A natureza código observado foi o linguístico oral, por meio da 

análise temática (elementos comuns explicitados nas falas dos participantes).  

As características sociodemográficas dos participantes dos GFs: todos possuíam nível 

superior com formação na área de saúde e acima dos 30 anos, 77% do sexo feminino, 46% na 

faixa etária de 40-50 anos e 54% estavam na instituição há mais de 10 anos. 

Após a realização dos GFs, procedeu-se à transcrição das falas de cada participante 

pelo pesquisador principal e, posteriormente pela codificação dos segmentos, de forma 

independente, por dois pesquisadores, entre eles, o pesquisador principal. Foram utilizados o 

editor de texto Word ® e o software MAXQDA 2020 (versão 20.2.2) para a codificação. 

A transcrição realizada não foi retornada aos participantes, contudo buscou-se realizá-

la com rigor e fidedignidade.  

A hipótese do estudo (os facilitadores e barreiras no processo de incorporação podem 

ser reconhecidos pela análise da estruturação e funcionamento das comissões, dado o seu papel 

fundamental no processo) norteou a criação das categorias, bem como as próprias falas dos 

participantes, considerando-se, portanto, uma categorização híbrida.  

Para a síntese dos assuntos frutos da análise de conteúdo foram realizadas a análise 

sistemática quantitativa da frequência de ocorrência de determinados temas, bem como a 

análise qualitativa pela repetição do conteúdo de fala concordante entre os participantes dos 

GFs. Até o momento não foi realizado o retorno desta análise aos participantes, contudo será 

ofertado este feedback assim que possível.  

A apresentação das análises realizadas foi organizada por meio de dois mapas mentais, 

com o apoio do software FreeMind®.  

A interpretação dos dados pelos temas e categorias foi ilustrada com exemplos de 

verbalizações dos membros das comissões.  

 

 



      

 

RESULTADOS 

 

A) Análise Documental  

Após análise documental realizada na Comissão de Farmácia e Terapêutica do HUB-

UnB, verificou-se como principais achados: 

a) o regimento interno da CFT não estava atualizado, mas ocorreu atualização de 

instrumentos/formulários da comissão com a inclusão de campos importantes, dentre 

eles, o número de registro no Ministério da Saúde, previsão de consumo e gastos, antes 

inexistentes em documentos anteriores. Ocorreu também a inclusão de um novo 

requisito para padronizar tecnologias em saúde: Protocolo de Uso Institucional; 

b) o fluxo de trabalho da CFT está disponibilizado na intranet do hospital, porém de forma 

genérica em relação à complexidade do processo. Vale ressaltar que, atualmente a CFT 

e a CPPS estão realizando estudos de macroprocessos com definição de novos fluxos 

juntamente a área de tecnologia da informação do HUB-UnB; 

c) todas as reuniões da CFT cumpriram o quórum mínimo exigido pelo regimento interno, 

com exceção de uma reunião, porém, verificou-se a ausência de indicadores e 

monitoramento das ações pelas instâncias superiores;  

d) descontinuidade nas reuniões da CFT, existindo uma lacuna na realização das mesmas 

entre o ano de 2014-2015 e 2017-2018 de até 8 meses e 06 meses, respectivamente, se 

considerarmos que ocorreram reuniões periódicas em todos os meses de 2017; e 

e)  a execução dos processos de seleção de incorporação de tecnologias não é célere e nem 

todos realizados de forma apropriada, em virtude da ocorrência de equívocos no 

preenchimento do formulário e/ou não preenchimento de campos importantes, além de 

não está implantado o Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS). 

Durante o período do estudo foram realizadas 29 reuniões da CFT, porém somente 

encontradas e analisadas 23 atas. As atas elaboradas estão divididas por ano da seguinte 

maneira: 2014 (4); 2015 (10 - 1 ata não encontrada na documentação); 2016 (12 - 3 atas não 

encontradas na documentação e 1 reunião cancelada devido falta de quórum); 2017 (0 - não 

encontradas atas referentes este ano) e 2018 (3 - 1 ata duplicada). Em relação a análise das 

tecnologias incorporadas, elas totalizaram 49 discussões pelos membros da comissão, com a 

caracterização demonstrada nas figuras seguintes. 

Nas Tabelas 1 a 3 apresenta-se o panorama sobre as tecnologias 

incorporadas/padronizadas no HUB-UnB, no período entre 2014-2018. 

 

 

 



      

 

Tabela 1 - Tipos de tecnologias solicitadas e unidades solicitantes, Brasília, DF, Brasil, 

2019. (n=49) 

Fonte: próprio autor. 

 

Tabela 2 - Tipos de solicitação de incorporação e cobertura financeira para as solicitações, 

Brasília, DF, Brasil, 2019. (n=49) 

 

Variáveis observadas Frequência 

Tipo de solicitação Inclusão Exclusão Alteração 

96% 2% 2% 

Cobertura financeira Sim Não Não especificado 

23% 55% 22% 
Fonte: próprio autor. 

 

Tabela 3 - Frequência de cumprimento dos requisitos para a incorporação e a deliberação 

final da solicitação, Brasília, DF, Brasil, 2019. (n=49) 

 

Variáveis observadas Frequência 

  

Cumprimento dos requisitos   

Sim Não 

45% 55% 

Deliberação Final da CFT 45% 55% 
Fonte: próprio autor. 

Sobre a única solicitação de exclusão de medicamento e a alteração de protocolo se 

tratava da dispensação de albumina humana (Tabela 2). Identificou-se que os principais 

requisitos que não foram cumpridos pelos solicitantes para incorporar tecnologias: ausência de 

evidências científicas não atreladas à indústria e o protocolo de uso institucional (Tabela 3). 

Observou-se que as tecnologias (medicamentos) que constavam na Relação Nacional de 

Medicamentos (RENAME) do Ministério da Saúde e que tinham a cobertura via Autorização 

de Procedimentos de Alta Complexidade (APAC) foram aprovadas pela CFT (Tabela 3).  

 

B) Grupos Focais   

Os resultados da análise de conteúdo realizada serão apresentados por meio de duas 

figuras. A Figura 1 refere-se ao GF realizado com os ex-membros da CFT, com a temática 

principal: efetividade da CFT e a Figura 2 na temática sobre a efetividade da CPPS.  

 

 

 

 

Variáveis 

observadas 

Frequência 

Tecnologias 

solicitadas 

Medicamentos Produtos para saúde Contrastes Protocolos 

67% 21% 8% 4% 

Centro de custo / 

Unidade 

Oncologia Psiquiatria Hemodinâmica Outras 

23% 16% 12% 49% 



      

 

Figura 1 - Mapa mental da análise sobre a dinâmica e efetividade da CFT, Brasília, DF, 

Brasil, 2020. (n=8) 

 
Fonte: próprio autor. Software FreeMind®. 

 

 

Figura 2 - Mapa mental da análise sobre a dinâmica e efetividade da CPPS, Brasília, DF, 

Brasil, 2020. (n=5) 

Fonte: próprio autor. Software FreeMind®. 

 

Alguns dos segmentos codificados serão apresentados a seguir, nos Quadros 1 e 2, 

para ilustrar o conteúdo de fala concordante entre os participantes do GF sobre as barreiras e 

facilitadores na incorporação de tecnologias no HUB-UnB.  

Quadro 1 - Barreiras para a efetividade no funcionamento das comissões (CFT e CPPS), 

Brasília, DF, Brasil, 2020. (n=13) 
 

Categorias 
Tema: Barreiras 

Membros da CFT Membros da CPPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo 

Participante D: “..., mas uma grande 

dificuldade que tinham os participantes 

eram se encontrar nas reuniões e ter 

tempo de fazer os pareceres, de elaborar 

os documentos e todo mundo estava 

envolvido em outras atividades.”  

 

Participante E: “...eu acho que o 

trabalho seria mais efetivo se nós 

tivéssemos tempo, reserva de carga 

horária para poder investir nisso e era 

Participante B: “...é muito complicado 

você deixar de estar na assistência para 

participar da reunião da comissão, as vezes 

você é o único profissional no momento e 

não tem como sair...”.  

 

 

Participante C: “... a questão da 

participação dos membros, porque a gente 

percebe que não é uma questão de se 

ausentar por não interesse, as vezes é uma 



      

 

assim um esforço tremendo de cada 

relator para conseguir entregar alguma 

coisa para ajudar a comissão a tomar 

uma decisão.” 

questão de demanda do serviço e que no 

ambiente hospitalar isto é muito 

frequente”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompanhamento 

e Avaliação da 

Incorporação 

Participante H: “...deliberações que 

ocorriam, elas deveriam ser 

acompanhadas ao longo do tempo até 

para se avaliar se realmente aquilo foi 

efetivo, é isso, eu acho que toda 

deliberação ela tem que ter essa análise 

de impacto”.  

 

Participante A: “... nós tínhamos muitos 

entraves, muitas vezes por lidar com 

algumas categorias específicas de 

medicamentos, principalmente, que 

muitas vezes por falta de uma 

sistematização de informação...” 

 

Participante D: “... quando você avalia 

que o fármaco é de fato mais eficaz que 

outro, a gente não consegue avaliar se 

aquele impacto financeiro é pagável 

pelo hospital, se o hospital vai querer 

assumir esta responsabilidade, daí a 

gente não sabe como dar este parecer 

porque não sabe que repercussão final 

vai ter aquilo”.  

Participante G: “...acredito que uma das 

maiores dificuldades que tivemos até agora 

é a falta do Núcleo de Avaliação de 

Tecnologias em Saúde - NATS e também 

nossa falta de experiência como membros 

de uma comissão (CPPS), avaliar processo, 

ou seja, nós ainda estamos iniciando, 

acredito que a CPPS ainda não está sendo 

efetiva.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necessidade de 

Capacitação 

Participante E: “...eu acho que esta 

questão da orientação da execução do 

processo, tanto para o demandante 

quanto para o relator, ela não era muito 

clara e aliado a isto ainda tinha uma 

questão de capacitação, de equilíbrio 

entre os membros para que a avaliação 

fosse feita, padronizando o método de 

avaliação, então eu acho que carecia um 

pouco disso”. 

 

Participante B: “... eu acho também que 

deveria ter treinamento para os 

participantes da comissão, porque 

assim, às vezes colocam pessoas na 

comissão, eu às vezes me sinto um pouco 

perdida para fazer documentos, 

pareceres, não tem um padrão para ser 

seguido, acho que deveriam ter mais 

procedimentos escritos”.  

 

Participante G: “... mas acho que tem 

uma parte específica ... do trabalho da 

comissão que é a análise de literatura 

cientifica, então assim, é fundamental 

que os membros sejam capazes de ler 

revisões sistemáticas com metanálises, 

em busca da melhor evidência que 

confirme ou não a necessidade de 

padronização de medicamento novo, este 

é um aspecto importante também, não sei 

se hoje acontece, mas é uma necessidade 

de capacitar nesse sentido os membros 

da comissão também”.  

Participante C: ... há a necessidade de 

capacitação dos membros da comissão para 

que possamos nos sentir mais seguros e 

independentes...” 

 

Participante G: “..., mas uma capacitação 

para todo o grupo ainda não foi realizada, ... 

e sem um treinamento não teríamos 

processos sendo realizados da mesma 

maneira”.  



      

 

 

 

 

Divulgação e 

Valorização da 

Comissão 

Participante F: “eu quero só reforçar 

assim, a importância da comissão 

porque principalmente no SUS a gente 

tem uma ideia assim que tudo é caro, 

tudo é difícil, tudo é demorado e com 

uma comissão de padronização assim 

bem atuante a gente poderia até, por 

meio de novas tecnologias a gente pode 

economizar, a gente pode otimizar o 

nosso trabalho, a gente pode melhorar 

muito”. 

Participante H: “... porque falta divulgação 

de quem é a comissão, de como funciona esta 

comissão”. 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Quadro 2 – Facilitadores e sugestões para a efetividade no funcionamento das comissões 

(CFT e CPPS), Brasília, DF, Brasil, 2020. (n=13) 
 

Categorias 
Tema: Facilitadores 

Membros da CFT Membros da CPPS 

Reserva de Carga 

Horária 

(Tempo) 

Participante B: “... eu acho que o 

trabalho seria mais efetivo se nós 

tivéssemos tempo, reserva de carga 

horária para poder investir nisso.” 

Participante B: “...se tivéssemos uma 

reserva de carga horária...”  

 

Participante C: “... complementando, ... 

necessitaria de alguma ação institucional de 

reserva de carga horária, uma proteção 

deste horário para a comissão, para garantir 

a atuação efetiva de todos os profissionais e 

que a equipe realmente trabalhe de forma 

interdisciplinar...” 

 

Capacitação Participante E: “...talvez criar um 

fluxo de capacitação de profissionais, 

talvez seja a forma mais viável de se ter 

uma comissão, uma composição mais 

adequada.” 

 

Participante H: “...entendo que a 

capacitação para todos é um ponto 

positivo...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios e 

sistematização 

para o trabalho da 

comissão 

Participante G: “...foi o momento que 

apareceu o regulamento interno que 

teve que ser trabalhado e uma segunda 

etapa em que o que a gente tinha 

proposto no regulamento começou a ser 

colocado em prática, então assim, sim 

acho que participamos de algumas 

reuniões que foram bem produtivas 

inclusive”. 

 

Participante G: “... eu acho que era 

importante sistematizar a figura do “ad 

hoc”, o “ad hoc” idôneo, de repente ter 

um banco de “ad hoc” que pudessem 

ser isentos, assim como membro não 

pode ter vínculo com a indústria, o 

banco de “ad hoc” os componentes 

também não podem ter vínculo com a 

indústria farmacêutica ou de produtos 

médicos hospitalares, mas que possa ser 

ouvido de acordo com a necessidade, 

em pareceres específicos, quando a 

comissão não se sentir confortável ou 

não instrumentalizada suficiente para 

uma decisão por exemplo”.  

 

Participante B: “... acho que critérios com 

relação a interesse, disponibilidade e em 

relação ao conflito de interesse são critérios 

que deveriam estar presentes em todas as 

comissões.”  

 

 

 

Participante H: “... acho que se a gente 

tivesse este espaço aberto para as pessoas, 

de divulgação das comissões primeiro e 

depois para as pessoas se disponibilizarem 

em participar, os resultados seriam muito 

mais efetivos”. 

 

 

 

Participante H: “...vejo a 

multidisciplinariedade como algo que 

enriquece a nossa comissão, melhora e 

qualifica as nossas discussões fazendo os 

processos andarem de forma mais rápida e 

com mais clareza para todos”.   

Fonte: próprio autor. 

 



      

 

DISCUSSÃO 

 

 Após avaliação documental da Comissão de Farmácia e Terapêutica do HUB-UnB e 

realização dos grupos focais com componentes da CFT e CPPS, percebeu-se  que a participação 

dos membros não era ativa, principalmente ao observarmos que o quórum exigido pelo 

regimento interno para a realização das reuniões era respeitando no limite mínimo, 

recomposição frequente da CFT por meio de 3 portarias publicadas no período de 2014-2018, 

com mudanças frequentes de membros, ocasionando a descontinuidade de suas ações. Segundo 

Martins (2012), a participação ativa de todos os membros das comissões, com ações uniformes 

e propositivas é um fator primordial para reforçar as atividades desenvolvidas pelas comissões.  

Também a partir da análise dos documentos e GFs realizados, constatou-se que não 

foi possível mensurar resultados institucionais em relação à incorporação de tecnologias em 

saúde no HUB-UnB, já que as comissões não instituíram indicadores e um monitoramento sobre 

suas ações e processos de trabalho. A incorporação de tecnologias não está fora deste contexto 

de definição de critérios e processos gerenciais, pois quanto mais organizado e transparente o 

processo de incorporação tecnológica, melhores resultados são esperados nas instituições 

hospitalares (McGregor, 2012).  

Outro ponto importante observado é que o processo de Avaliação de Tecnologias em 

Saúde (ATS) tão importante e primordial para subsidiar as decisões dos membros das comissões 

assessoras no momento da incorporação de tecnologias não acontece no HUB-UnB. 

Atualmente não há Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) legalmente 

constituído na instituição. Desta forma, se faz necessário o cumprimento do que é preconizado 

na Diretriz para implantação dos Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde na Rede 

Ebserh (Brasil, 2018c). 

A ausência e/ou a necessidade de capacitação foi um tema abordado pelos membros 

das CFT e CPPS em ambos os grupos focais. Os componentes destas instâncias ressaltaram que 

a realização de treinamentos ou capacitações programadas e permanentes para padronização no 

método de avaliação e incorporação de tecnologias, e de suas ações, são essenciais para que os 

processos sejam realizados da mesma forma. Tais dados corroboram a literatura. Souza e Souza 

(2018), reforçam a tese que é essencial a qualificação dos atores envolvidos no processo da 

tomada de decisão da incorporação de tecnologias, com capacitações constantes da equipe. 

Um processo de incorporação inepto e não célere, é o que ficou constatado pelas falas 

dos participantes dos GFs, com relação aos fluxos e processos, além da não valorização e 

divulgação do trabalho das comissões. Há ausência de critérios mais claros para a definição dos 

membros e para a sistematização do processo de trabalho. Isto pode ser observado pelo 

percentual de deliberações não emitidas, refletindo a dificuldade dos membros da comissão na 

tomada de decisão. Conforme Wernz et al. (2014), os processos e o fluxo da incorporação, 

devem ser claros e institucionalizados, em virtude das consequências negativas, no caso de 

falhas na incorporação, tanto para a gestão como para a assistência hospitalar. 



      

 

Importante ressaltar, que as normativas atuais vigentes, Diretriz para Constituição e 

Operacionalização das Comissões de Farmácia e Terapêutica (Brasil, 2018a) e Manual 

Orientador para Constituição de Comissões de Padronização de Produtos para Saúde (Brasil, 

2018b), ambas emitidas pela Ebserh sede, não podem ser desconsideradas ou suprimidas do 

arcabouço técnico, no sentido de orientar e sistematizar o trabalho destas comissões. Nesta 

perspectiva, Ardila et al. (2016) refere que as instituições hospitalares devem possuir um 

comitê/comissão/núcleo estruturado para realização de um processo efetivo de incorporação de 

tecnologias.  

Constatou-se que inicialmente a CFT era a única comissão com a atribuição de realizar 

o processo de padronização de todas as tecnologias em saúde no HUB-UnB. Isto se torna 

positivo no sentido de que ocorre uma discussão em um foro único, para subsidiar a decisão do 

gestor/governança, avaliando a totalidade das demandas apresentadas por todas as unidades. 

Isto é reforçado novamente por Ardila et al. (2016) ao ressaltar que estes (as) comitês/núcleos 

devem ser multidisciplinares e que estes profissionais estejam satisfeitos com relação ao 

processo de trabalho implementado. 

No sentido de seguir as recomendações de boas práticas, o HUB-UnB no ano de 2018 

efetivou as recomendações da Ebserh sede sobre a constituição da CPPS. A instituição 

desmembrou as atribuições de padronização entre a Comissão de Farmácia e Terapêutica e a 

Comissão de Padronização de Produtos para Saúde (Brasil, 2018a, 2018b).  

Na concepção de Araújo e Leta (2014), os Hospitais Universitários são os principais 

centros de excelência na formação de recursos humanos, desenvolvimento de tecnologias e 

assistência de qualidade no nível terciário de atenção à saúde da população. Assim posto, faz-

se necessário a discussão de um novo fluxo no processo de incorporação de tecnologias em 

saúde no HUB/UnB, que atua como ator principal na incorporação de tecnologias em saúde e 

como potencial gerador de inovação em nosso país.  

 

CONCLUSÃO  

 

O processo de incorporação de tecnologias em saúde no hospital estudado tem como 

principais barreiras a carência condições para o trabalho efetivo das comissões envolvidas e a 

ausência do NATS, além da falta de um fluxo bem estruturado e monitorado pela gestão da 

unidade.  

Como facilitadores, a elaboração do regimento interno e a presença de membros de 

diferentes áreas na CPPS. A identificação destes facilitadores e barreiras contribui 

sobremaneira para a criação de ferramentas e para ações que efetivem a incorporação de 

tecnologias em âmbito hospitalar nesta filial.  

Além desta contribuição, a partir do estudo mais amplo da qual esta pesquisa faz parte, 

foi elaborado um guia para a incorporação de tecnologias em âmbito hospitalar, o qual poderá 

apoiar a gestão Ebserh na construção de incorporações efetivas em sua rede.  



      

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Araújo KM, Leta J. Os hospitais universitários federais e suas missões 

institucionais no passado e no presente. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, 

Rio de Janeiro, v.21, n.4, out.-dez. 2014, p.1261-1281. Disponível em: 

https://www.scielo.br/pdf/hcsm/v21n4/0104-5970-hcsm-S0104-

59702014005000022.pdf. Acesso em: 03 out. 2020. 

2. Ardila MA, Gómez A, Camacho-Cogollo JE. Método de incorporación estratégica 

de tecnología biomédica para instituciones de salud. Revista Ingeniería Biomédica, 

Envigado, v.10, n. 20, p. 35-42, jul./dic. 2016. 

3. Bardin L. Análise de conteúdo. 6. ed. Lisboa: Edições 70, 2011.  

4. Brasil. Portaria nº 2.690, de 05 de novembro de 2009. Institui, no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS), a Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde. 

2009. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt2690_05_11_2009.html. Acesso 

em: 10 jun. 2020. 

5. Brasil. Decreto nº 7.646, de 21 de dezembro de 2011. Dispõe sobre a Comissão 

Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS e sobre o processo 

administrativo para incorporação, exclusão e alteração de tecnologias em saúde 

pelo SUS, e dá outras providências. 2011a. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7646.htm. 

Acesso em: 12 jun. 2020. 

6.   Brasil. Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011. Autoriza o Poder Executivo a 

criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares – EBSERH. 2011b.  Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12550.htm. Acesso 

em: 01 out. 2020. 

7. Brasil. Ministério da Saúde. Glossário temático: ciência e tecnologia em saúde / 

Ministério da Saúde, Secretaria-Executiva, Subsecretaria de Assuntos 

Administrativos, Coordenação-Geral de Documentação e Informação; Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Ciência e Tecnologia. – 

Brasília: Ministério da Saúde, 2013a. 56 p. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/glossario_tematico_ciencia_tecnologia_sau

de.pdf. Acesso em: 30 set. 2020. 

8. Brasil. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Dispõe sobre diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Diário Oficial 

da República Federativa do Brasil, Brasília. 2013b. 

https://www.scielo.br/pdf/hcsm/v21n4/0104-5970-hcsm-S0104-59702014005000022.pdf
https://www.scielo.br/pdf/hcsm/v21n4/0104-5970-hcsm-S0104-59702014005000022.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12550.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/glossario_tematico_ciencia_tecnologia_saude.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/glossario_tematico_ciencia_tecnologia_saude.pdf


      

 

9.    Brasil. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ministério da Educação. 

Diretriz para Constituição e Operacionalização das Comissões de Farmácia e 

Terapêutica. Brasília: EBSERH – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 

2018a.  

10. Brasil. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ministério da Educação. 

Manual Orientador para Constituição de Comissões de Padronização de 

Produtos para Saúde. Brasília: EBSERH – Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares, 2018b. 

11. Brasil. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ministério da Educação. 

Diretriz para implantação dos Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde na 

Rede Ebserh. Brasília: EBSERH – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 

2018c. 

12. Dall’agnol CM, Magalhães AMM, Mano GCM, Olschowsky A, Silva FP. A noção de 

tarefa nos grupos focais. Rev Gaúcha Enfem, 2012 mar;33(1):186-90. Disponível 

em: file:///C:/Users/RAL/Downloads/13302-109468-1-PB.pdf. Acesso em: 01 out. 

2020. 

13. Iervolino SA, Pelicioni MCF. A utilização do grupo focal como metodologia 

qualitativa na promoção da saúde. Rev.Esc.Enf. USP, v. 35, n. 2, p. 115-21, jun. 

2001. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/reeusp/v35n2/v35n2a03.pdf. Acesso 

em: 28 jan. 2020. 

14. Kinalski DDF, Paula CC, Padoin SMM, Neves ET, Kleinubing RE, Cortes LF. Focus 

group on qualitative research: experience report. Rev Bras Enferm, 

2017;70(2):424-9. 

15. Lemos FCS, Galindo D, Reis LP, Moreira MM, Borges AG. Análise documental: 

algumas pistas de pesquisa em psicologia e história. Psicologia em Estudo, vol.20, 

núm.3, 2015. Disponível em: 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/2871/287145646012/html/index.html. Acesso em: 

05 out. 2020. 

16. Lima RA, Soares Brazorotto J. Qual o Status da Incorporação de Tecnologias em 

Saúde no Contexto Hospitalar? Revista Brasileira de Inovação Tecnológica em 

Saúde - ISSN:2236-1103, p. 21, 20 jan. 2020. 

17. Martins C, Amorim MCS, Cunha EN, Ferraz MR. Comissões hospitalares: a 

produção de indicadores de gestão hospitalar. Revista de Gestão em Sistemas de 

Saúde - RGSS, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 97-107, jan./jun. 2012. Disponível em: 

file:///C:/Users/RAL/Downloads/3-137-1-PB.pdf. Acesso em 05 out.2020. 

18. McGregor, M. The Impact of Reports of the Technology Assessment Unit of the 

McGill University Health Centre. Montreal: Technology Assessment Unit (TAU) of 

the McGill University Health Centre (MUHC), 2012. 

file:///C:/Downloads/13302-109468-1-PB.pdf
https://www.scielo.br/pdf/reeusp/v35n2/v35n2a03.pdf
https://www.redalyc.org/jatsRepo/2871/287145646012/html/index.html
file:///C:/Users/RAL/Downloads/3-137-1-PB.pdf.%20Acesso%20em%2005%20out.2020


      

 

19. Mendes RM, Miskulin RGS. A análise de conteúdo como uma metodologia. 

Cadernos de Pesquisa, v.47, n.165, p.1044-1066, jul./set. 2017. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/cp/v47n165/1980-5314-cp-47-165-01044.pdf. Acesso em: 27 

fev. 2020. 

20. Souza K, Souza L. Incorporação de tecnologias no Sistema Único de Saúde: as 

racionalidades do processo de decisão da Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no Sistema Único de Saúde. Saúde em Debate, out. 2018, v.42, n. esp.2, 

p. 48-60. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/sdeb/v42nspe2/0103-1104-sdeb-

42-spe02-0048.pdf. Acesso em: 13 out. 2020. 

21. Tong A, Sainsbury P, Craig J. Consolidated criteria for reporting qualitative 

research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. 

International Journal for Quality in Health Care; Volume 19, Number 6: pp. 349–357 

10.1093/intqhc/mzm042 Advance Access Publication: 14 September 2007 

22. Wernz C, Zhang H, Phusavat K. International study of technology investment 

decisions at hospitals. Ind Manag Data Syst. 2014;114:568-82. Disponível em: 

https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/50276/paper0389.pdf. Acesso 

em: 05 out.2020. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/pdf/cp/v47n165/1980-5314-cp-47-165-01044.pdf
https://www.scielo.br/pdf/sdeb/v42nspe2/0103-1104-sdeb-42-spe02-0048.pdf
https://www.scielo.br/pdf/sdeb/v42nspe2/0103-1104-sdeb-42-spe02-0048.pdf
https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/50276/paper0389.pdf


      

 

ANEXO 2 

  

 

TONG, A. SAINSBURY, P. CRAIG, J. Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-

item checklist for interviews and focus groups. International Journal for Quality in Health Care; Volume 
19, Number 6: pp. 349–357 10.1093/intqhc/mzm042 Advance Access Publication: 14 September 2007 



      

 

 

 

 
Respostas CheckList COREQ (Tong, at al. 2007)   

Domínio 1 – Pesquisadores 

1. Rigeldo Augusto Lima 

2. Especialista em Educação em Saúde 

3. Enfermeiro e gestor 

4. Homem 

5. Experiência no método de GF em outro estudo de pesquisa 

6. Relacionamento estritamente profissional 

7. Os participantes sabiam que o pesquisador estava realizando um estudo científico 

8. Pesquisador focado, sistemático e interessado no tópico de pesquisa do GF  

Domínio 2 – Desenho do Estudo 

9. Análise de Conteúdo (Bardin, 2011) 

10. Participantes selecionados por conveniência  

11. Participantes convidados pessoalmente para a pesquisa  

12. 13 participantes (em dois grupos focais)  

13. Não houve recusa à participação  

14. Local de coleta: trabalho dos participantes e pesquisador, em sala silenciosa e privativa  

15. Não havia outras pessoas durante a coleta do GF a não ser o pesquisador e os participantes  

16. Características demográficas dos participantes: todos os participantes com nível superior, formação 

na área de saúde: 4 enfermeiros, 2 médicos, 1 dentista, 1 fisioterapeuta e 5 farmacêuticos. 23% do sexo 

masculino e 77% do sexo feminino. Todos acima de 30 anos, com 46% na faixa de idade entre 40-50 

anos. 54% dos participantes possuíam mais de 10 anos na instituição.  

17. As perguntas norteadoras foram elaboradas previamente, mas não houve teste piloto 

18. O GF ocorreu duas vezes, mas com participantes diferentes 

19. Foi utilizada somente a coleta de áudio das sessões do GF 

20. As anotações durante a execução do GF foram feitas em formulário próprio elaborado 

previamente pelo pesquisador e por meio da gravação após término 

21. A duração programada do GF foi de 1 hora e 30 minutos, mas efetivamente realizado em 1 hora.  

22. A saturação dos dados não foi discutida/estabelecida pelo pequeno número de participantes/GF.  

23. A transcrição não foi retornada aos participantes, contudo, todos os segmentos de fala foram 

minuciosamente transcritos e processados 

Domínio 3 – Análise dos Resultados 

24. 2 codificadores  

25. A codificação foi realizada em editor de texto Word® e em software – MAXQDA 2020 (versão 

20.2.2) por dois pesquisadores de forma independente, sendo que elas foram coincidentes.  

26. O tema foi identificado antes  

27. MAXQDA 2020 

28. Não foi solicitado aos participantes o retorno sobre os dados da pesquisa  

29. As citações dos participantes foram apresentadas para ilustrar os tem/análise das categorias  

30. Observada consistência entre os dados apresentados e as conclusões, incluindo a validação dos 

achados com a pesquisa exploratória em toda a rede Ebserh  

31. Os temas principais foram explicitados por meio de dois mapas mentais (software Freemind) 

32. Os temas secundários foram apresentados nos mapas mentais e na discussão com apoio das 

citações dos participantes  

 

 

 



      

 

APÊNDICE H – Produto 4  
 

PRODUTO 4 – Guia de Boas Práticas para a Incorporação de Tecnologias no Âmbito 

Hospitalar: ferramenta completa contendo a proposição da criação do Núcleo de Gestão e 

Incorporação de Tecnologias em Saúde (NGITS), o fluxo completo do processo, ferramentas 

para a execução do processo. 
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Lima, Rigeldo Augusto. Brazorotto, Joseli Soares.  

  

Guia de Boas Práticas para a Incorporação de Tecnologias no 

Âmbito Hospitalar: proposta do novo fluxo de incorporação e 

ferramentas para a execução do processo. 

 

Rigeldo Augusto Lima; Joseli Soares Brazorotto - 2020. 

(30) fl. 

 

1. Tecnologias em Saúde. 2. Fluxo de Trabalho. 3. Inovação. 4. Guia Informativo. 5. Hospital.   
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A incorporação de tecnologias em saúde nas instituições hospitalares ainda é desafiadora 

para gestores em todo o mundo. No Brasil, destaca-se como uma das dificuldades enfrentadas 

a não observância ao Manual de Pré-qualificação de Artigos Médico-hospitalares da Anvisa 

(BRASIL, 2010), o que pode levar ao aumento de custos, às queixas técnicas e aos eventos 

adversos para pacientes internados (BRASIL, 2017a). 

 

Destaca-se que mesmo que cumpridas as normativas legais constantes no Manual de 

Avaliação da Tecnologia em Saúde (BRASIL, 2009) e o registro pelo órgão regulamentador 

em acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 185, de 22 de outubro de 2001 

- Anvisa, enfrentam-se, nos hospitais, situações que resultam na não inclusão ou inclusão 

desnecessária de produtos para a saúde. 

 

De acordo com ARDILA, GÓMEZ e CAMACHO-COGOLLO (2016) o processo de 

incorporação de tecnologias no âmbito hospitalar não é eficiente ou muitas vezes não 

sistematizado, com comitês multidisciplinares não estruturados, dificultando o papel decisor 

do gestor para alocar aportes financeiros na aquisição de novos produtos.  

 

Deste modo, muitas tecnologias em saúde são incorporadas no contexto hospitalar sem uma 

análise prévia sistematizada sobre a sua real necessidade de uso e sem observância às 

especificidades locais, sendo que no pós-uso os resultados e benefícios informados pelos 

fabricantes nem sempre são aqueles efetivamente observados e constatados por uma 

Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) efetivada por meio de uma decisão que 

considerou aspectos técnicos-científicos e de custo-benefício.  

 

Assim, a avaliação e o monitoramento contínuo das tecnologias incorporadas nas instituições 

hospitalares devem considerar o contexto assistencial local contando com a análise dos 

resultados propostos pela incorporação. 
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Desta maneira, para um efetivo processo de acompanhamento e monitoramento, as boas 

práticas existentes no Sistema Único de Saúde (SUS) podem ser utilizadas nos Hospitais 

Universitários (HU´s), desde que adotados fluxos definidos por normativas legais que 

permitam o monitoramento das tecnologias incorporadas. Um exemplo, é o documento das 

Diretrizes Metodológicas – Avaliação de Desempenho de Tecnologias em Saúde do 

Ministério de Saúde (BRASIL, 2017b). 

 

É importante ressaltar que as premissas constantes no documento acima supracitado visam 

contribuir para uma melhor avaliação da tecnologia incorporada e consequentemente, 

garantir a segurança ao paciente bem como a alocação eficiente de recursos.  

 

Os autores deste guia constataram, a partir de uma revisão da literatura que apesar de um 

arcabouço legal bem delineado em nosso país, ainda há necessidade de estudos das etapas do 

processo de incorporação de tecnologias em âmbito hospitalar. (LIMA, BRAZOROTTO, 

2020).  

 

Desta forma, o objetivo deste guia é apresentar um modelo de processo de incorporação de 

tecnologias em âmbito hospitalar, elaborado a partir de um estudo científico desenvolvido 

como um dos produtos do mestrado no Programa de Pós-Graduação em Gestão e Inovação 

em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que contou com a revisão da 

literatura pertinente, a análise dos documentos legais, um estudo de caso de um hospital 

universitário federal, assim como a análise situacional de toda a rede Ebserh, que é 

responsável hoje, pela gestão de 40 hospitais universitários federais em todas as regiões do 

país. 

 

Consideramos, portanto, que a pesquisa é representativa e que o produto gerado poderá 

contribuir com a melhoria do processo de incorporação de tecnologias, em especial, de 

produtos para a saúde, no ambiente hospitalar tanto na rede Ebserh quanto em hospitais em 

todo o Brasil, adotadas as adaptações necessárias de acordo com as especificidades 

locais/regionais.  
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ELABORAÇÃO DO FLUXO, 

ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO 

E AVALIAÇÃO DAS TECNOLOGIAS 

INCORPORADAS PELA REDE EBSERH. 

 

Conforme relatado na introdução deste guia, o processo de construção deste produto pretendeu aprimorar os 

procedimentos e reorganizar o fluxo do processo de incorporação de tecnologias em âmbito hospitalar.  

 

Além de todo o mapeamento e delineamento do processo de incorporação e das ferramentas a serem empregadas 

durante a incorporação de tecnologias nos hospitais que serão descritos na sequência, a proposição, a partir das 

etapas do estudo realizado foi criar uma instância colegiada nas filiais Ebserh vinculada à Gerência de Atenção à 

Saúde (GAS), denominada Núcleo de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde (NGITS), com a 

atribuição de incorporar tecnologias, dentre elas, os produtos para saúde, de forma sistematizada com as demais 

estruturas que fazem parte do processo, com o intuito de aprimorar a sinergia da gestão hospitalar. 

 

Com a implantação do Núcleo de Gestão e Incorporação de Tecnologia em Saúde (NGITS) na rede Ebserh, este 

também poderia assumir a função de monitorar a efetividade, a segurança e os custos das tecnologias durante um 

período de 12 meses após sua incorporação, já que os Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) 

existentes em alguns Hospitais Universitários (HU’s) deveriam realizam tal atribuição na pré-incorporação. Tal 

análise da efetividade deve ser realizada para verificar se os recursos utilizados estão resultando em benefícios 

assistenciais à população. 

 

Outra maneira importante de contribuir neste processo foi a definição de indicadores de processos e resultados 

com relação a efetividade do trabalho do NGITS, tais como: tempo médio para incorporar uma tecnologia nos 

HU’s, percentual de capacitação dos membros do NGITS, rotatividade dos membros do núcleo, percentual de 

reuniões realizadas em relação as inicialmente programadas, entre outros. Este monitoramento por meio de 

indicadores deve vir acompanhado de auditorias internas e/ou externas periódicas. A definição de indicadores e o 

monitoramento de ações pelas unidades e instâncias hospitalares são diretrizes estipuladas pelo Programa e Selo 

Ebserh de Qualidade (BRASIL, 2018c). 

 

A seguir, a proposta de reordenamento no organograma na rede Ebserh, instituindo o NGTIS.  
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FIGURA 1 - Organograma Governança 

HUB-UnB/Ebserh 

 

  

 

FIGURA 2 - Organograma proposto 

 

Fonte: Fig 1: http://www2.ebserh.gov.br/documents/16496/208947/Organograma+HUB/de032473-b783-4469-8b11-

45268763b97d Acesso em: 29 abr. 2019. Fig 2: próprio autor. 

 

 

As atribuições de cada instância estão descritas na Tabela 1, a seguir.  

 

Tais áreas devem desenvolver tais atribuições para subsidiar as ações do proposto Núcleo de Gestão e Incorporação 

de Tecnologias em Saúde (NGITS) nos hospitais universitários.  

 

  

http://www2.ebserh.gov.br/documents/16496/208947/Organograma+HUB/de032473-b783-4469-8b11-45268763b97d
http://www2.ebserh.gov.br/documents/16496/208947/Organograma+HUB/de032473-b783-4469-8b11-45268763b97d
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TABELA 1 - Atribuições que subsidiam a proposta do NGITS nos hospitais universitários. 

 

Área Atribuições 

Gerência de Ensino e Pesquisa 

(GEP) 

▪ Produção de evidências científicas 

▪ Realização da Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) 

Gerência de Atenção à Saúde 

(GAS) 

▪ Avaliação dos descritivos de produtos para a saúde e medicamentos a 

serem incorporados 

▪ Padronização do uso dos produtos para a saúde e medicamentos por meio 

de protocolos institucionais 

▪ Acompanhamento e Monitoramento por um período de 12 meses para 

avaliar a efetividade da incorporação de produtos para saúde e 

medicamentos 

Gerência Administrativa 

(GAD) 

▪ Avaliação dos descritivos de equipamentos a serem incorporados 

▪ Padronização do uso dos equipamentos por meio de protocolos 

institucionais 

▪ Acompanhamento e Monitoramento por um período de 12 meses para 

avaliar a efetividade da incorporação dos equipamentos 

▪ Realização de estudos financeiros para aprovação da incorporação das 

tecnologias com relação à dotação orçamentária programada 

▪ Realização do processo licitatório e de compra 

Fonte: próprio autor. 

 

 

Nas filiais Ebserh a composição dos Núcleos de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde (NGITS) deverá 

contar com uma equipe multiprofissional, preferencialmente, composta por médicos, enfermeiros, farmacêuticos 

e engenheiros clínicos, contemplado assim a incorporação de produtos para a saúde, medicamentos e 

equipamentos. Recomenda-se que os coordenadores das comissões assessoras sejam membros efetivos do NGITS.  

 

Visando qualificar as discussões de incorporação e a alteração de tecnologias, as comissões assessoras obrigatórias, 

legalmente constituídas e em funcionamento, fornecerão subsídios aos NGITS, que sistematizarão o seu trabalho. 

De acordo com o organograma abaixo, as principais comissões competentes para discussão da incorporação de 

tecnologias em saúde (CPPS, CFT, equipamentos), ou outra nomenclatura, estarão vinculadas ao NGITS. 
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FIGURA 3 - Comissões assessoras que subsidiam o NGITS. 

 

 
Fonte: próprio autor 

 

Para melhor compreensão foram elencadas algumas atribuições que os NATS e os NGITS devem desenvolver 

para subsidiar as ações gestoras da governança dos hospitais universitários, constantes no Quadro 1 abaixo.  

 

QUADRO 1- Atribuições dos NATS e NGITS nos hospitais universitários. 

 

NATS NGITS 

Vinculado à Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) Vinculado à Gerências de Atenção à Saúde (GAS) 

Atribuições NATS Atribuições NGITS 

▪ Assessorar técnica e cientificamente o processo de 

ATS 

▪ Oferecer suporte técnico-científico ao NGITS na 

elaboração de notas técnicas (NT), revisões 

sistemáticas, metanálises, outros estudos 

▪ Realizar parecer técnico científico (PTC) 

 

 

▪ Analisar e gerenciar as demandas internas e 

externas sobre avaliação de tecnologias em saúde 

(ATS) no HU 

▪ Promover cursos e eventos referentes à ATS e à 

Prática em Saúde Baseada em Evidências; 

▪ Participar das Redes de ATS em âmbito nacional e 

internacional, através da disponibilização de 

pareceres, capacitação de profissionais e projetos 

colaborativos em ATS; 

▪ Definir e publicar critérios para ATS no HU. 

▪ Assessorar técnica e cientificamente o processo 

de incorporação 

▪ Oferecer suporte técnico-científico às comissões 

assessoras (CPPS, CFT, equipamentos) na 

elaboração de NT e preenchimento de 

formulários próprios 

▪ Realizar parecer técnico de incorporação (PTI) 

▪ Analisar e gerenciar as demandas internas e 

externas sobre incorporação no HU; 

 

▪ Promover cursos e eventos referentes à 

incorporação tendo como escopo o perfil 

assistencial do HU (linhas de cuidados, 

habilitações vigentes);  

 

 

▪ Definir e publicar critérios para Incorporação das 

Tecnologias em Saúde na Instituição. 

Fonte: próprio autor e Diretrizes para implantação dos NATS e CPPS na rede Ebserh. (BRASIL, 2018a, 2018b) 

 

Assim, a partir da análise quanti-qualitativa das 3 etapas do estudo principal, que originou este guia, foi elaborada 

a seguinte proposta de um novo fluxo no processo de incorporação de tecnologias em âmbito hospitalar para a 

Rede Ebserh.  
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A seguir, são apresentadas as ferramentas documentais para o processamento do fluxo ora apresentado, a saber: 

os Critérios de Elegibilidade da Tecnologia, a Solicitação de Incorporação e Alteração de Tecnologia em Saúde, 

Parecer Técnico de Incorporação e Declaração de Potencial Conflito de Interesses preenchido pelos solicitantes.  

 

 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE  

 

 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA ANÁLISE E 

PRIORIZAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE 

TECNOLOGIAS EM SAÚDE NAS FILIAIS EBSERH 
Data: ___/___/______ 

 

O presente documento estabelece parâmetros e critérios que orientam o processo de gestão e incorporação de 

tecnologias em saúde nas filiais Ebserh. Cada NGITS deve avaliar e priorizar as tecnologias que deverão ser 

discutidas e incorporadas nos HU’s principalmente quando o número de solicitações realizadas pelas áreas 

solicitantes excederem a capacidade operacional de análise do núcleo. 

A 
Critérios Mínimos de Elegibilidade: 

 

A.1 - Critérios Essenciais no processo de incorporação/alteração 

 

1. Atender ao perfil epidemiológico que mais acomete a população associada ao 

território que o Hospital Universitário está inserido, como também observar as 

patologias mais comumente atendidas na instituição (processo saúde-doença)   

 

 

Deve-se considerar o processo saúde-doença levando com atenção aos fatores condicionantes e determinantes das 

enfermidades a nível local (filial), observando os danos, eventos e ônus elevados da morbidade e/ou mortalidade 

da população adstrita e institucional, realizando uma análise sobre se a tecnologia ou grupo de tecnologia caso 

incorporada, poderá produzir um impacto positivo na assistência à saúde. 

 

 

2. Ter registro na Anvisa 
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A Lei nº 12.401 de 28 de abril de 2011, que dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologias 

em saúde no âmbito do SUS, estabelece a exigência do registro prévio do produto na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – Anvisa para que este possa ser analisado para incorporação nas filiais Ebserh (BRASIL, 

2011). 

  

No caso de equipamentos, além do registro prévio na Anvisa, estes devem possuir o certificado de avaliação da 

conformidade, emitido pelo Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade – Inmetro, válido. 

As tecnologias somente poderão ser classificadas se cumprirem os dois critérios mínimos essenciais de 

elegibilidade. 

  

A.2 – Critérios classificatórios no processo de incorporação 

1. Tecnologia ou grupo de tecnologias relacionadas à Linha de Cuidado, 

habilitações e serviços mais frequentes nas filiais Ebserh  

   
 

Este critério considera a interface existente entre a habilitação, serviço e linha de cuidado. Quanto mais estruturada 

estiver a linha de cuidado inserida dentro de um serviço e habilitação vigente, maior será a pontuação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

2. Tecnologia ou grupo relacionado às políticas prioritárias do Ministério da 

Saúde - MS x serviço implantado nas filiais Ebserh  

 

 

Este critério considera as políticas definidas pelo Ministério da Saúde como prioritárias, implantadas ou em fase 

de implantação nas filiais Ebserh, como Rede Cegonha, Rede de Atenção à Urgência, Rede de Atenção 

Psicossocial, Política Nacional de Atenção Cardiovascular de Alta Complexidade e Política Nacional de Atenção 

ao Portador de Doença Renal, Política Nacional de Atenção Oncológica e outras que venham a ser definidas como 

tal e se há serviço implantado na filial Ebserh. 

POLÍTICAS PRIORITÁRIAS DO MS  x  SERVIÇO IMPLANTADO 

CRITÉRIO ESPECIFICIDADE PONTUAÇÃO (P2) 

Política não prioritária do MS e serviço a 

ser implantado 

1,00 

INTERFACE COM AS LINHAS DE CUIDADO 

CRITÉRIO ESPECIFICIDADE PONTUAÇÃO (P1) 

Interface com as linhas de 

cuidado, habilitações e 

serviços existentes 

 

Ter habilitação ou serviço existente ou linha de 

cuidado (1 requisito contemplado) 

1,00 

Ter habilitação e serviço existente ou ter serviço e 

linha de cuidado (2 requisitos contemplados) 

2,00 

Ter habilitação e serviço e linha de cuidado (3 

requisitos contemplados) 

3,00 
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Atendimento às políticas 

prioritárias do Ministério da Saúde 

x serviço implantado 

Política não prioritária do MS e serviço 

implantado 

2,00 

Política prioritária do MS e serviço a ser 

implantado 

3,00 

Política prioritária do MS e serviço 

implantado 

4,00 

Fonte: Próprio autor. 

 

3. Tecnologia ou grupo com um menor potencial de risco de uso para a 

população   

 

 

Este critério verifica a existência de notificações de queixas técnicas ou eventos adversos junto a Anvisa ou 

sistema de notificação similar como também ao sistema local das filiais Ebserh - Vigihosp.  

POTENCIAL DE RISCO DE USO PARA A POPULAÇÃO 

CRITÉRIO ESPECIFICIDADE PONTUAÇÃO (P3) 

Potencial de risco de uso da 

tecnologia em saúde para a 

população 

Com notificação de eventos adversos com 

danos ou queixas técnicas nos sistemas 

oficiais 

1,00 

Com notificação de eventos adversos sem 

danos nos sistemas oficiais 

2,00 

Sem notificação de queixas técnicas ou 

eventos adversos nos sistemas oficiais 

3,00 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

      

Após a efetivação da fórmula, elabora-se uma matriz de prioridade por meio do “score” que cada tecnologia em 

saúde terá após avaliação do NGITS. O “score” será o número gerado no intervalo de 0 a 1, sendo que quanto 

mais próximo de 1, maior será a prioridade da tecnologia a ser discutida no núcleo e consequentemente 

incorporada. 

 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Quando houver empate nos critérios de prioridade, será escolhida a tecnologia ou o grupo de tecnologia que obtiver 

o maior valor nos critérios classificatórios 1, 2 e 3 respectivamente, respeitando esta ordem. 

 

 

  

A priorização deverá ser realizada por meio da fórmula abaixo: 

Somatório:   P1  +   P2   +   P3 

                 10 
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SOLICITAÇÃO DE INCORPORAÇÃO/ALTERAÇÃO DE TS  
EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (              ) 

NÚCLEO DE GESTÃO E INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE 

 
 

Orientações: 

▪ Todos os itens deverão ser preenchidos de forma clara, objetiva e completa; 

▪ O objetivo do preenchimento desta solicitação é subsidiar os membros do NGITS na decisão de incorporar 

ou alterar tecnologias. Deve-se observar o perfil assistencial da filial; 

▪ Solicitações incompletas ou com informações inconsistentes e/ou sem evidências científicas não serão 

consideradas. Caso a tecnologia já tenha sido avaliada por algum NATS, anexar avaliação ao formulário; 

▪ Não se esquecer de preencher e assinar a declaração de potenciais conflitos de interesses e anexar a esta 

solicitação. Devem assinar tanto o solicitante como o chefe da área. 

 

I – MOTIVO DA SOLICITAÇÃO 

[  ] Incorporação  

[  ] Alteração de indicação/uso  

[  ] Nova apresentação/modelo 

 

II – CARACTERIZAÇÃO DO SOLICITANTE E DA TECNOLOGIA 

1. INFORMAÇÕES SOBRE O SOLICITANTE 

1.1 Nome do responsável pela solicitação (atividade profissional/e-mail/telefone):  

1.2 Serviço/unidade ou área da filial solicitante:       

 

2. INFORMAÇÕES SOBRE A TECNOLOGIA 

2.1Tipo de tecnologia:  

[  ] Equipamento  

[  ] Medicamento 

[  ] Produto para à saúde. Especificar: 

[  ]Outro. Especificar:  

2.1.1 Se equipamento, ele é passível de upgrade e update? (Upgrade para hardware e update para software). Se 

passível de upgrade e update, quais as atualizações previstas e/ou programadas? 

* Caso não seja um equipamento, passar para a questão 2.2. 

 

2.1.2 O equipamento possui acessórios opcionais? 

[  ] Sim            [  ] Não      

Se sim, listar os acessórios e indicar se são reutilizáveis ou de uso único:  
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2.1.3 O equipamento necessita de adequação de área física/infraestrutura? 

[  ] Sim            [  ] Não      

Se sim, especificar quais seriam as adequações e previsão de tempo de realização: 

 

2.2 Caso seja um medicamento, especificar o princípio ativo: 

 

2.3 Natureza da tecnologia:  

[  ] Terapia  

[  ] Diagnóstico  

[  ] Prevenção  

[  ] Reabilitação  

[  ]Outros. Especificar:  

 

2.4 Proteções patentárias da tecnologia no Brasil e respectivas validades:  

 

2.5 Situação regulatória no Brasil: 

2.5.1 Número do registro na Anvisa:  

2.5.2 Data de validade do registro:  

2.5.3 Fabricante(s): 

2.5.4 Nome comercial: 

2.5.5 Indicações/usos aprovados na Anvisa: 

2.5.6 Descrição da (s) apresentação (ões) e concentração (se for o caso) aprovada (s) na Anvisa, que é (são) objeto 

desta solicitação. 

 

2.6 Indicação/ aplicação de uso da tecnologia para a filial Ebserh:                                                                                                                                           
* Deve ser citada apenas 1(uma) indicação por formulário.  
 

2.7 Fase ou estágio da doença /condição de saúde em que a tecnologia proposta será 

utilizada: 

* Apenas 1(uma) fase ou estágio por formulário. 

2.8 Contexto de uso/caracterização da situação atual:  

 

III. DESCRIÇÃO DA EFICÁCIA/BENEFÍCIOS DA TECNOLOGIA 

3. Caracterização da tecnologia em relação à (s) atualmente utilizada: 

[  ] Alternativa: a tecnologia proposta é uma opção à (s) já existente (s) 

[  ] Complementar: a tecnologia proposta deve ser utilizada associada à (s) já existente (s) 

[  ] Substitutiva: a tecnologia proposta passa a ser utilizada no lugar da (s) já existente (s)  

[  ] Até o momento não há tecnologia disponível para a indicação proposta 
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4. No de pacientes/mês que serão tratados/atendidos: 

*Consumo/mês – deve-se inserir o consumo estimando para o mês. 

 

5. Há necessidade de uso de outras tecnologias de diagnóstico ou terapêuticas, no caso da 

incorporação da tecnologia proposta?  

 [  ] Não       [   ] Sim  

Se sim, especificar e indicar se fazem parte do elenco já padronizado pela filial: 

 

6. Descrever os benefícios que a tecnologia proporcionará. Fazer comparação com outra 

tecnologia, se disponível na filial. 

*Observar os benefícios da tecnologia no contexto assistencial, melhorias em relação a prática atual, apresentando 

dados de benefício oriundos de estudos clínicos de qualidade.  

 

IV- INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA 

7. A tecnologia oferece algum risco associado ao seu uso?  
[  ] Sim         [  ] Não  

 

Se sim, que tipo de risco? 

[  ] Biológico                       [  ] Radiológico                      [  ] Químico                       [  ] Elétrico                

[  ] Eletromagnético            [  ] Outro   Citar:  

 

8. Análise de riscos para paciente, equipe e ambiente. Informe e comente. 

*Dados de segurança, oriundos de estudos clínicos e de pós-comercialização. Caso haja alertas de agências de 

segurança (Anvisa/EMA/FDA). Se medicamento, comparar com o atualmente utilizado na filial em relação ao 

efeito adverso ou indesejado, se houver. 

 

V- PERSPECTIVAS ORÇAMENTÁRIAS, GERENCIAIS E ANÁLISE DE CUSTO-

EFETIVIDADE  

9. Custos do tratamento/estimativa de preço  

*Considerar a fração de indivíduos elegível para a nova intervenção, os custos diretos e indiretos, incluindo 

insumos e manutenção, para avaliação do impacto financeiro. 

  

10. Aspectos gerenciais, de capacitação e impacto no processo de trabalho assistencial, 

decorrentes da incorporação da tecnologia  

*Descreva e comente a necessidade de: alocação de recursos entre diferentes programas de saúde; capacitação e 

alteração no processo de trabalho para a correta utilização da tecnologia. Caso haja necessidade de capacitação e 

habilitação para o uso da tecnologia, citar a carga horária média estimada e os profissionais envolvidos. 

11. Análise de custos comparativos  



 

 

  89 

 

*Considerar a opção antes disponível e/ou ‘padrão’; indicar o valor agregado com o uso da tecnologia proposta, 

se houver, e a estimativa de vida útil ou horas de uso estimadas da tecnologia.   

 

VI- REFERÊNCIAS 

12. Descrição da metodologia de busca de evidências (bases de dados, palavras-chaves, 

limites e data) 

13. Descrição das referências (contendo autor (es), título do artigo, nome do periódico, 

ano, vol. e páginas)  

*Anexar ao menos três estudos (na íntegra), preferencialmente indexados e dos últimos 05 anos, que demonstrem 

o melhor nível de evidência que embasam o uso da tecnologia solicitada para a situação proposta. Comente 

criticamente as evidências.  

 

Local, ____ de ____________ de _______.  

 

___________________________________________ 

Nome e assinatura do profissional solicitante 

 

_____________________________________________ 

Nome e assinatura do Chefe de Serviço da área solicitante 

 

 

Fonte: Formulário Adaptado da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (SUS) – 

CONITEC para o contexto hospitalar. 
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PARECER TÉCNICO DE INCORPORAÇÃO/ALTERAÇÃO – PTI 

 

EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (           ) 

NÚCLEO DE GESTÃO E INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE  

 
PTI Nº ________/2020 

 

Orientações: 

▪ Observar se, todos os itens da solicitação anexa, foram preenchidos de forma completa e com informações 

corretas; 

▪ Observar se a solicitação de incorporação/alteração está adequada ao perfil assistencial da filial; 

▪ Solicitações incompletas ou com informações inconsistentes e/ou sem evidências cientificas não serão 

consideradas, retornando a área solicitante para as adequações necessárias. Caso a tecnologia já tenha 

sido avaliada pelo NATS, anexar o Parecer Técnico Científico (PTC) emitido por ele. 

 

1. Descrever tipo, natureza e nome comercial da tecnologia analisada: 

 

 

 

2. A tecnologia solicitada tem inter-relação com o serviço/área proponente? 

(   ) Sim           (   ) Não  

 

3. A previsão de consumo/produção da tecnologia a ser incorporada/alterada coincide com a opção 

disponível e utilizada atualmente pelo hospital?  

(   ) Sim               (   ) Não 

Se não, especificar o porquê:    

 

4. A indicação do uso da tecnologia coincide com alguma opção disponível e utilizada atualmente pelo 

hospital?  

(   ) Sim              (    ) Não 

Se não, quais seriam as novas indicações: 

 

5. A justificativa apresentada na solicitação para incorporação/alteração da tecnologia contemplou os 

aspectos de eficácia, custo-efetividade e segurança? 

(   ) Sim              (   ) Não 

Se não, quais aspectos não foram contemplados: 

 

6. O custo do tratamento com a tecnologia incorporada/alterada e a análise comparativa com a opção 

disponível atualmente pelo hospital foi realizada? 

(   ) Sim            (   ) Não 

Se não, especificar: 

 

7. Os aspectos gerenciais, de capacitação e possíveis modificações no processo de trabalho a nível 

assistencial foram avaliados com a incorporação/alteração da tecnologia? 

(   ) Sim           (   ) Não 

Se não, quais aspectos não foram avaliados: 

 

8. Os estudos anexados demonstram evidências científicas que embasem a solicitação de 

incorporação/alteração da tecnologia no hospital? 
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(   ) Sim           (   ) Não 

Se não, especificar motivos: 

 

Considerações do relator do NGITS após análise da solicitação de incorporação de tecnologia. (Descrever a 

motivação) 

 

 

 

 

 

Realizar a inclusão/alteração da tecnologia analisada: (    ) Sim         (    )Não 

 

Local, ____ de ____________ de _______.  

 

_____________________________________ 

Nome e assinatura do relator 

 

 

 

Encaminha-se para a reunião do NGITS. 

Os membros do NGITS após análise e discussão do presente parecer são: 

(   ) favoráveis a incorporação/alteração da tecnologia 

(   ) não favoráveis a incorporação/alteração da tecnologia 

Especificar os motivos quando a análise divergir do parecer do relator: 

                             

 

Local, ____ de ____________ de _______.  

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Nomes e assinaturas de todos os membros do NGITS 

 

Encaminha-se para o Gerente de Atenção à Saúde – GAS e área demandante para conhecimento do parecer em 

questão. 

Local, ____ de ____________ de _______.  

 

 

___________________________________________________ 

Coordenador Geral do NGITS 

 

 



 

 

  92 

 

O Gerente de Atenção à Saúde após parecer dos membros dos NGITS: 

(   ) De acordo 

(   ) Não de acordo.  

Motivos: 

  

 

Encaminho Parecer de Incorporação de Tecnologia – PTI para prosseguimento dos transmites legais. 

 

Local, ____ de ____________ de _______.  

 

 

_______________________________________________ 

Nome e Assinatura do Gerente de Atenção à Saúde – GAS 

 

Fonte: Autoria própria. 
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DECLARAÇÃO DE POTENCIAL CONFLITO DE INTERESSES 

 

EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (           ) 

NÚCLEO DE GESTÃO E INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE 

 
Prezados solicitantes e chefe de área, 

Esta declaração de Potenciais Conflitos de Interesses deverá ter preenchimento obrigatório no momento da 

solicitação de incorporação e alteração de tecnologias em saúde. 

 

1. Nos últimos cinco anos você ou pessoa diretamente relacionada* aceitou, de alguma instituição ou 

organização que possa de alguma forma ser beneficiada ou prejudicada pelas suas atividades relacionadas 

à solicitação desta tecnologia:  

a)  Reembolso por comparecimento a eventos técnico-científicos (congressos, simpósios, oficinas, entre 

outros)? Sim ( ) Não ( ) Se for o caso, especifique: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

b) Honorários por apresentação, conferência ou palestra? Sim (   ) Não (   ) Se for o caso, especifique: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

c) Honorários para organizar atividade de ensino ou desenvolvimento de material técnico-científico? 

 Sim ( ) Não ( ) Se for o caso, especifique: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

d) Financiamento para realização de pesquisa? Sim ( ) Não ( ) Se for o caso, 

especifique:_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________  

e) Recursos ou apoio financeiro para membro da equipe? Sim (   ) Não (  ) Se for o caso, especifique: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

f) Honorários para consultoria? Sim ( ) Não ( ) Se for o caso, especifique: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________  
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2. Durante os últimos cinco anos você ou pessoa diretamente relacionada* prestou serviços a uma instituição 

ou organização que possa de alguma forma ser beneficiada ou prejudicada pelos resultados das suas 

atividades relacionadas à solicitação desta tecnologia? Sim ( ) Não ( ) Se for o caso, especifique: 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Você ou pessoa diretamente relacionada* possui apólices ou ações em uma instituição que possa de 

alguma forma ser beneficiada ou prejudicada pelos resultados das suas atividades relacionadas à solicitação 

desta tecnologia? Sim ( ) Não ( ) Se for o caso, 

especifique:_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________  

 

4. Você ou pessoa diretamente relacionada* atuou como perito judicial sobre algum assunto ligado às suas 

atividades relacionadas à solicitação desta tecnologia? Sim ( ) Não ( ) Se for o caso, especifique:  

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. Você ou pessoa diretamente relacionada* tem algum outro interesse conflitante com as suas atividades 

relacionadas à solicitação desta tecnologia? Sim ( ) Não ( ) Se for o caso, especifique: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Caso tenha respondido SIM para alguma (s) das questões acima, você ainda se sente desimpedido e independente 

em solicitar a incorporação da tecnologia. Comente: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Declaro que as informações acima são expressão da verdade e que durante o transcurso do processo de 

incorporação, qualquer outra situação de conflito de interesse real ou potencial que não conste neste documento e 

porventura possa influenciar em minha conduta, comprometo-me a comunicar formalmente sobre estas mudanças.  

 

Nome: ___________________________________________________________  

Siape/Matrícula: ___________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________________________________ 

Data: _____ / ______ / _______  
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_____________________________________ 
Assinatura 

* Pessoa com a qual tenha laços familiares ou outra relação próxima 

 

 

Fonte: Formulário Adaptado do Apêndice do Guia de elaboração de Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas 

do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde da SCTIE do MS (BRASIL, 2019) para o 

contexto hospitalar. 
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A pesquisa realizada por meio da investigação científica e documental, do estudo de caso 

de um hospital universitário da rede Ebserh e da análise situacional sobre a incorporação 

de produtos de saúde no âmbito hospitalar em toda a Rede Ebserh, embasou a construção 

de cada ferramenta proposta neste guia.  

 

As melhores práticas na incorporação de produtos para a saúde hospitalar podem ser 

alcançadas a partir deste novo fluxo construído como um dispositivo a ser utilizado em 

busca da aquisição de produtos de qualidade e com segurança ao paciente na rede Ebserh, 

modelo este, escalável para outras instituições hospitalares em nosso país. 

 

Destaca-se, portanto, o potencial benefício em sua implementação, bem como a 

necessidade do seguimento da análise científica para o seu constante aprimoramento. 
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ATS - Avaliação de Tecnologias em Saúde 

CFT - Comissão de Farmácia Terapêutica 

CPPS - Comissão de Padronização de Produtos para Saúde 

Ebserh - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

EMA - European Medicine Agency 

FDA - Food and Drug Administration 

GAD/GA – Gerência Administrativa 

GAS - Gerência de Atenção à Saúde 

GEP - Gerência de Ensino e Pesquisa 

HU’s - Hospitais Universitários  

HUB-UnB – Hospital Universitário de Brasília-Universidade de Brasília 

NATS - Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde 

NGITS – Núcleo de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde 

NT - Nota Técnica 

PTC - Parecer Técnico Científico 

PTI - Parecer Técnico de Incorporação 

SUS - Sistema Único de Saúde  

TS – Tecnologias em Saúde 

UnB – Universidade de Brasília 

Vigihosp - Sistema de Informação de Vigilância Hospitalar 
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