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comissão nacional de incorporação de tecnologias no sus

Diretor do DGITS participa do IX Fórum
Nacional de Inovação Tecnológica em
Saúde no Brasil
Com objetivo de debater os caminhos para a implantação de políticas públicas necessárias ao desenvolvimento científico e tecnológico na
área, o Instituto Brasileiro de Ação Responsável realizou, em parceria com o Senado Federal, a 9ª edição do Fórum Nacional de Inovação
Tecnológica em Saúde no Brasil, no auditório do Interlegis, em Brasília.
O IX Fórum Nacional de Inovação Tecnológica
em Saúde no Brasil contou com a presença
de autoridades e profissionais da área, setor
privado, redes virtuais, mídias impressas,
instituições nacionais e internacionais, setor
acadêmico e terceiro setor.
Artur Felipe Siqueira de Brito, diretor do
Departamento de Gestão e Incorporação de
Tecnologias em Saúde (DGITS/SCTIE/MS),
participou da mesa técnica do fórum. Na
oportunidade, Artur focou sua apresentação
nos processos de avaliação de tecnologia em
saúde (ATS). De acordo com ele, os processos
de ATS são estruturados por quatro pilares
analíticos: os eixos clínico, econômico, do
paciente e organizacional.
Também, segundo o diretor do DGITS, em representação ao Ministro Ricardo Barros no evento, existe atualmente um aparato grande que
poderia garantir a qualidade da saúde da população. “Temos hoje uma política nacional instituída para que todo o desenvolvimento em saúde
seja sustentável. Vale ressaltar que um dos fomentos do Ministério é a avaliação de tecnologia em saúde. Que possamos estar envolvidos
pensando no que podemos fazer de melhor em saúde”, concluiu.
Diante da crescente demanda de ampliação do acesso à saúde, promover a sustentabilidade do sistema público é um dos grandes desafios
enfrentados. O fórum apostou num amplo debate entre os diversos setores da sociedade, a fim de pontuar os avanços e desafios da área
de inovação tecnológica em saúde, visando um avanço social. As ampliações de infraestruturas de pesquisa, bem como iniciativas para o
crescimento da cadeia produtiva do setor de saúde, por meio da união de esforços, foram foco do debate.
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Atualizações de três PCDTs são publicadas
Foi publicada no Diário Oficial da União de 27 de novembro a atualização dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para Prevenção
da Transmissão Vertical de HIV, Sífilis e Hepatites Virais; para Profilaxia Pós-Exposição (PEP) de Risco à Infecção pelo HIV, Sífilis e Hepatites
Virais; e para o Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos. PCDTs são documentos oficiais que estabelecem parâmetros para o diagnóstico,
a assistência e o tratamento de uma doença ou agravo à saúde, além de orientar os profissionais de saúde e gestores do Sistema Único de
Saúde (SUS) a garantir o melhor cuidado de saúde possível aos pacientes.
Acesse aqui os PCDTs atualizados
Os três PCDTs atualizados – ao lado dos protocolos para Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) para HIV em Crianças e Adolescentes e para Hepatites
Virais – foram lançados durante o 11º Congresso de HIV/Aids e 4º Congresso de Hepatites Virais (HepAids 2017), realizado em Curitiba, em
setembro.
Dentre as novidades do PCDT para Transmissão Vertical, está o novo esquema de tratamento antirretroviral para as gestantes que vivem com
HIV com incorporação da classe de inibidor de integrase como escolha para compor o esquema preferencial inicial.
A atualização do PCDT para HIV em Adultos apresenta a introdução de inibidores de integrasse (medicamento que inibe a replicação do vírus
no corpo) como primeira oferta de terapia, inclusive para pacientes graves coinfectados com tuberculose (TB) e HIV.
Já o PCDT para Profilaxia Pós-Exposição atualiza as recomendações para a PEP, incluindo a abordagem às IST e às Hepatites Virais. A PEP
consiste na prescrição de antirretrovirais após o contato da pessoa com um desses vírus, atualmente é uma tecnologia inserida no conjunto
de estratégias da prevenção combinada. O PCDT reforça ainda a ampliação do uso dessa intervenção além daquelas situações em que a PEP
já é classicamente indicada, como violência sexual e acidente ocupacional, recomendando o uso dessa intervenção também para exposições
sexuais consentidas, que representem risco de infecção.
Texto: DIAHV/SVS/MS

Fonte: Comunicação interna/ASCOM/MS

Nos dias 06 e 20 de novembro, as videoconferências do CONITEC em Evidência abordaram temas de interesse a gestores, profissionais de
saúde e pacientes. O tema “Perspectivas e inovações no desenvolvimento de diretrizes” foi apresentado pelo Dr. Maicon Falavigna, médico
pesquisador do Hospital Moinhos de Vento e do Instituto de Avaliação de Tecnologias em Saúde (IATS). Maicon falou sobre o processo de
construção de diretrizes, bem como sobre as ferramentas utilizadas mundialmente para garantir a qualidade científica desses documentos.
Comentou também experiências na produção de “diretrizes rápidas” e sobre a metodologia de adaptação, a partir de diretrizes já publicadas.
Já no dia 21/11, o tema “Judicialização da Saúde” foi apresentado pela Dra Eliete Simabuku, advogada e técnica do Departamento de Gestão
e Incorporação de Tecnologias em Saúde (DGITS/SCTIE/MS). Eliete apresentou levantamento do Ministério da Saúde sobre os medicamentos
mais judicializados, bem como os esforços feitos pela Secretaria-Executiva da CONITEC em prover informação de qualidade aos operadores
de direito, nos pedidos de informação enviados ao Ministério da Saúde.
Para acessar na íntegra essas edições do CONITEC em Evidência acesse o nosso canal no Youtube.
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Simpósio de Monitoramento do Horizonte Tecnológico
No dia 21 de novembro, a Secretaria-Executiva da CONITEC realizou em Brasília o “Simpósio de Monitoramento do Horizonte Tecnológico:
avanços e desafios no Brasil”.
Na ocasião, aconteceu o lançamento do livro “Monitoramento do Horizonte Tecnológico: avanços e desafios”, que é fruto de uma parceria entre
o Ministério da Saúde e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único
de Saúde (PROADI-SUS).

Técnicas do DGITS colaboram em livro sobre ATS
A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, por meio do Instituto de Saúde, divulgou em seu site a publicação
“Avaliação de Tecnologias de Saúde & Políticas Informadas por Evidências”. O livro é fruto do esforço de
especialistas brasileiros, com 24 capítulos que tratam de temas de relevância na Avaliação de Tecnologias
em Saúde (ATS) como avaliação econômica, diretrizes clínicas baseadas em evidência, avaliação de desempenho e judicialização à saúde.
As técnicas do DGITS Ávila Teixeira Vidal e Aline Silveira Silva participaram como co-autoras do livro, nos capítulos que abordam Monitoramento
do Horizonte Tecnológico e Participação Social na ATS, mencionando as estratégias e avanços que têm sido empreendidos pela CONITEC
nestas áreas.
A publicação faz parte da série Temas em Saúde Coletiva e tem distribuição gratuita. Acesse a versão na íntegra aqui.
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ACONTECEU NA REUNIÃO
Na 61ª Reunião Ordinária da CONITEC, realizada nos dias 8 e 9 de novembro de 2017, os membros do plenário emitiram recomendações que
foram encaminhadas para decisão do Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Foram elas:
• Incorporação do pertuzumabe para tratamento do câncer de mama HER2- positivo metastático em primeira linha de tratamento
• Aprovação das Diretrizes Brasileiras para utilização da angioplastia coronariana com stent em pacientes com doença arterial
coronariana estável
• Aprovação das Diretrizes Brasileiras para Tratamento da Fratura de Fêmur em Idosos
• Aprovação do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Mucopolissacaridose tipo I
• Não incorporação do cetuximabe para primeira linha para pacientes com câncer colorretal metastático (CCRm) RAS selvagem doença
limitada ao figado em combinação com os regimes quimioterápicos Folfiri ou Folfox
Durante a reunião, o plenário também deliberou por encaminhar para Consulta Pública as seguintes matérias:
• Atualização do PCDT de Hepatite Autoimune
• Fórmulas nutricionais à base de soja, à base de proteína extensamente hidrolisada, com ou sem lactose, e à base de aminoácidos para
tratamento de crianças de 0 a 24 meses de idade com alergia à proteína do leite de vaca
• Aprovação do PCDT de Alergia à proteína do leite de vaca
• Aprovação do PCDT osteoartrite de joelho
• Aprovação do PCDT osteoartrite de quadril
• Aprovação do PCDT de Mucopolissacaridose Tipo II
• Atualização do PCDT de Epilepsia
• Prótese metálica no manejo da disfagia dos tumores esofágicos avançados e obstrutivos

Consultas Públicas do mês de novembro
CP nº 67
Proposta de incorporação do pegvisomanto para o tratamento dos pacientes com acromegalia refratária ao
tratamento convencional
Publicada no DOU 28/11/2017
Início: 29/11/2017
Término: 18/12/2017
CP nº 66
Proposta de Diretriz Brasileira para o Tratamento não Cirúrgico da Osteoartrite de Joelho
Publicada no DOU 28/11/2017
Início: 29/11/2017
Término 18/12/2017
CP nº 65
Proposta de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Epilepsia
Publicada no DOU 28/11/2017
Início: 29/11/2017
Término 18/12/2017
CP nº 64
Proposta de Diretriz Brasileira de Osteoartrite de Quadril
Publicada no DOU 28/11/2017
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Início: 29/11/2017

Término 18/12/2017

CP nº 63
Proposta de incorporação de fórmulas nutricionais à base de soja, à base de proteína extensamente hidrolisada
com ou sem lactose e à base de aminoácidos para crianças de 0 a 24 meses com alergia à proteína do leite
de vaca (APLV)
Publicada no DOU 28/11/2017
Início: 29/11/2017
Término 18/12/2017
CP nº 62
Proposta de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Hepatite Autoimune
Publicada no DOU 28/11/2017
Início: 29/11/2017
Término 18/12/2017
CP nº 61
Proposta de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Mucopolissacaridose Tipo II
Publicada no DOU 28/11/2017
Início: 29/11/2017
Término 18/12/2017

Decisões publicadas em novembro
Naproxeno
Relatório 298 - Ampliação do uso do naproxeno para osteoartrite de joelho e quadril
Decisão: Ampliar uso
Portaria SCTIE/MS nº 53/2017 - Publicada em 27/11/2017
PCDT HIV em Adultos
Relatório 299 – PCDT para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos
Decisão: Aprovar PCDT
Portaria SCTIE/MS nº 52/2017 - Publicada em 27/11/2017
PCDT PEP à infecção pelo HIV
Relatório 301 - Profilaxia pós-exposição de risco (PEP) à infecção pelo HIV, IST e Hepatites Virais
Decisão: Aprovar PCDT
Portaria SCTIE/MS nº 51/2017 - Publicada em 27/11/2017
PCDT Prevenção da transmissão vertical de HIV
Relatório 300 - PCDT Prevenção da transmissão vertical de HIV, Sífilis e Hepatites Virais
Decisão: Aprovar PCDT
Portaira SCTIE/MS nº 50/2017 - Publicada em 27/11/2017
PCDT Doença de Parkinson
Relatório 291- Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas: Doença de Parkinson
Decisão: Aprovar PCDT
Portaria Conjunta nº 10/2017 - Publicada em 09/11/2017
Memantina
Relatório 310 - Memantina para doença de Alzheimer
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Decisão: Incorporar ao SUS
Portaria SCTIE/MS nº 49/2017 - Publicada em 09/11/2017
Somatropina
Relatório 297 - Ampliação de concentrações de somatropina para o tratamento de pacientes com síndrome de Turner e de pacientes
com deficiência de hormônio de crescimento – Hipopituitarismo
Decisão: Incorporar ao SUS
Portaria SCTIE/MS nº 47/2017 - Publicada em 03/11/2017
PCDT Leiomioma de Útero
Relatório 303 - Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Leiomioma de Útero
Decisão: Aprovar PCDT
Portaria Conjunta nº 11/2017 - Publicada em 09/11/2017

Relatórios para a Sociedade
Número 74 - novembro/2017
Indicação: Crianças de 0 a 24 meses com alergia à proteína do leite de vaca
Produto: Fórmulas nutricionais
Número 73 - novembro/2017
Indicação: Condilomas acuminados decorrentes de infecção por HPV
Medicamento: Podofilotoxina e imiquimode
Número 72 - novembro/2017
Indicação: Lesões cutâneas
Produto: Película de biocelulose
Número 71 - novembro/2017
Indicação: Insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada
Procedimento: Ventilação mecânica invasiva hospitalar
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