
 

  
 

 

 
RELAÇÃO DOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO DO EDITAL DA 

CHAMADA DE APOIO FINANCEIRO A ESTUDOS EM AVALIAÇÃO DE 

TECNOLOGIAS EM SAÚDE PUBLICADO EM 28/09/2018 

 

 

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), em conjunto com o Departamento 

de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos 

do Ministério da Saúde (DECIT/SCTIE/MS), no âmbito do Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI- SUS), torna 

pública a relação de aprovados no processo seletivo do Edital da Chamada de Apoio 

Financeiro a Estudos em Avaliação de Tecnologias em Saúde. 

 

Visão Geral 

 

Foi recebido um total de 123 propostas. Todos os temas, exceto um, 

receberam pelo menos uma proposta. 

Cada uma das propostas foi avaliada de modo independente por dois profissionais 

com experiência em ATS. A metodologia de avaliação foi detalhada previamente no 

edital. 

Dentro de cada tema, foi selecionada a proposta de maior pontuação, que 

considerou o mérito científico e as publicações no SISREBRATS. Dentre os 17 temas, 

15 foram contemplados: um tema não recebeu propostas (“9. Estudos sobre eficácia, 

segurança e custo-efetividade com Impacto Orçamentário dos Soros Antiofídicos 

Liofilizados”). Além disso, dentro do tema “5. Avaliação dos custos diretos e dos 

custos indiretos para o SUS(produtividade, anos de vida perdidos) relacionados às 

intoxicações por agrotóxicos.” ambas as propostas submetidas não atingiram escores 

de mérito científico satisfatórios. 

Tema 
No. de 

propostas 
% 

13. Avaliação da efetividade de estratégias de atenção nutricional para  

pacientes com diabetes e hipertensão na atenção básica; 
16 13% 

15. Revisão de escopo para a identificação de componentes de custos* 

aplicáveis às doenças crônicas não-transmissíveis. 
16 13% 

14. Revisão sistemática sobre a prevalência de deficiência de 

micronutrientes em gestantes. 
15 12% 

0. Tema não existe no edital 12 10% 

10. Avaliação da efetividade e da segurança de esquemas terapêuticos 10 8% 



 

  
 

 

utilizados no tratamento de hanseníase. 

11. Análise comparativa dos métodos contraceptivos de escolha dos 

adolescentes e da taxa de continuidade de uso de diferentes tipos de 

anticoncepcionais. 

9 7% 

16. Parecer técnico científico sobre a eficácia e segurança do uso de 

ozonioterapia para pacientes sob tratamento odontológico. 
8 7% 

12. Revisão sistemática sobre efetividade do cuidado farmacêutico a 

pacientes com tuberculose. 
7 6% 

6. Análises do impacto clínico e custo -efetividade com Impacto 

Orçamentário dos testes rápidos de Dengue IgM/IgG, Febre do 

Chikungunya IgM e vírus Zika IgG/IgM. 

6 5% 

7.  Avaliação do impacto financeiro para o Ministério da Saúde decorrente 

da importação de medicamentos para doenças negligenciadas. 
5 4% 

17. Parecer técnico científico sobre a eficácia e segurança do amálgama 

dentário 
5 4% 

8. Avaliação econômica (análise de custo-efetividade com impacto 

orçamentário) sobre ações de cuidado farmacêutico em doenças crônicas 

não transmissíveis no contexto do SUS. 

4 3% 

1. Avaliação de custo efetividade com Impacto Orçamentário, na 

perspectiva do SUS, da biópsia líquida para câncer de pulmão. 
3 2% 

2. Avaliação de custo-efetividade com Impacto Orçamentário do uso de 

esquemas encurtados para o tratamento de  tuberculose 

multirresistente  comparado ao esquema de tratamento tradicional. 

2 2% 

4. Avaliação de custo-efetividade com Impacto Orçamentário dos 

antipsicóticos disponíveis no Sistema Único de Saúde. 
2 2% 

5. Avaliação dos custos diretos e dos custos indiretos para o 

SUS(produtividade, anos de vida perdidos) relacionados às intoxicações 

por agrotóxicos. 

2 2% 

3. Avaliação de custo-efetividade com Impacto Orçamentário do uso de 

cicloserina para o tratamento de tuberculose resistente. 
1 1% 

 

 

Estudos Aprovados 

 

Tema Pesquisador 

1. Avaliação de custo efetividade com Impacto Orçamentário, 

na perspectiva do SUS, da biópsia líquida para câncer de 

pulmão. 

Marisa da Silva Santos 

2. Avaliação de custo-efetividade com Impacto Orçamentário 

do uso de esquemas encurtados para o tratamento de  

tuberculose multirresistente  comparado ao esquema de 

tratamento tradicional. 

Everton Macêdo Silva 

3. Avaliação de custo-efetividade com Impacto Orçamentário 

do uso de cicloserina para o tratamento de tuberculose 

resistente. 

Roberto Carlos Lyra da 

Silva 



 

  
 

 

4. Avaliação de custo-efetividade com Impacto Orçamentário 

dos antipsicóticos disponíveis no Sistema Único de Saúde. 
Cid Manso de Mello Vianna 

6. Análises do impacto clínico e custo -efetividade com 

Impacto Orçamentário dos testes rápidos de Dengue IgM/IgG, 

Febre do Chikungunya IgM e vírus Zika IgG/IgM. 

Verónica Elizabeth Mata 

7.  Avaliação do impacto financeiro para o Ministério da Saúde 

decorrente da importação de medicamentos para doenças 

negligenciadas. 

Bruno Salgado Riveros 

8. Avaliação econômica (análise de custo-efetividade com 

impacto orçamentário) sobre ações de cuidado farmacêutico 

em doenças crônicas não transmissíveis no contexto do SUS. 

Astrid Wiens Souza 

10. Avaliação da efetividade e da segurança de esquemas 

terapêuticos utilizados no tratamento de hanseníase. 
Sonia Isoyama Venancio 

11. Análise comparativa dos métodos contraceptivos de 

escolha dos adolescentes e da taxa de continuidade de uso 

de diferentes tipos de anticoncepcionais. 

Silvana Andréa Molina Lima 

12. Revisão sistemática sobre efetividade do cuidado 

farmacêutico a pacientes com tuberculose. 

César Augusto Souza de 

Andrade 

13. Avaliação da efetividade de estratégias de atenção 

nutricional para pacientes com diabetes e hipertensão na 

atenção básica; 

Vania dos Santos Nunes 

Nogueira 

14. Revisão sistemática sobre a prevalência de deficiência de 

micronutrientes em gestantes. 
Betine Pinto Moehlecke Iser 

15. Revisão de escopo para a identificação de componentes 

de custos* aplicáveis às doenças crônicas não-transmissíveis. 
Julio Guilherme Silva 

16. Parecer técnico científico sobre a eficácia e segurança do 

uso de ozonioterapia para pacientes sob tratamento 

odontológico. 

Julio Baldisserotto 

17. Parecer técnico científico sobre a eficácia e segurança do 

amálgama dentário. 
Erica Tatiane da Silva 

 

 

 

São Paulo, 07 de novembro de 2018. 

 

 


