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comissão nacional de incorporação de tecnologias no sus

Fórum discute participação social na
incorporação de tecnologias em saúde
CONITEC convida Associações de Pacientes para discutir o envolvimento da sociedade no trabalho da Comissão

Pacientes e gestores públicos reunidos para pensar e discutir tratamentos e tecnologias no SUS. Impossível imaginar? Não para quem
participou do fórum “Entendendo a Incorporação de tecnologias em saúde”, nos dias 19 e 20 de outubro de 2017.
O evento, que aconteceu no Hotel Transamérica Prime International Plaza, em São Paulo, trouxe algo inédito: pela primeira vez, associações e
representantes de pacientes dialogaram com membros da Secretaria-Executiva da CONITEC sobre a participação social no processo de gestão
e incorporação de tecnologias em saúde no SUS.

conitec.gov.br

Promovido pelo Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde do Ministério da Saúde (DGITS/SCTIE/MS), em parceria
com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS – PROADI SUS, o evento teve
como proposta levar informação e educação a representantes de pacientes, no intuito de ampliar e qualificar o engajamento social nas etapas
que antecedem a disponibilização de tecnologias em saúde no SUS. Durante o evento, 103 participantes receberam informações sobre como
a CONITEC trabalha, sobre os critérios considerados na incorporação de tecnologias e na elaboração de protocolos clínicos e sobre os canais
existentes para envolvimento no processo.
SIMULANDO A PLENÁRIA DA CONITEC
Uma das atividades do encontro foi a simulação de uma reunião do Plenário da CONITEC, momento em que os participantes puderam discutir
e deliberar sobre a incorporação, ou não, de medicamentos específicos no SUS, percebendo, assim, a complexidade de fatores envolvidos
no trabalho da Comissão. “Quando a gente se coloca no lugar do outro, de verdade, e vivencia o papel que este desempenha, nossa visão se
amplia. Estou transformada, como paciente e como representante de associação. Cheguei aqui centrada nos meus problemas, entendendo só
o meu lado e vi que essa é uma ótica egoísta. Entendi como é imprescindível haver essa Comissão, que pensa no todo”, contou, emocionada,
Roberta Alves Silva, representante da Associação Educacional em Diabetes Colônia Weekend.
PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Uma das atribuições do Departamento que assiste a CONITEC é promover ações que favoreçam e estimulem a participação social na
incorporação de tecnologias em saúde no SUS. Por isso, a proposta de se aproximar cada vez mais de pacientes. “Saber sobre os meios de
acesso garante empoderamento. Precisamos
pensar juntos no Sistema de Saúde que
queremos ter. A construção desse diálogo
é primordial. Queremos aqui responder
uma pergunta essencial: Como se envolver
nesse processo?”, defendeu Aline Silva,
tecnologista do DGITS, durante a abertura do
evento.
MITOS E VERDADES
Entre as atividades com maior engajamento,
a construção de um quadro sobre mitos e
verdade acerca do trabalho da Comissão
despertou grande interesse.
Participantes debateram questões diversas
e entenderam melhor a função da Comissão.
“Eu diria que mais que desmistificou
e discriminou, para mim, o trabalho
da Comissão. Transparência se relaciona com entender os limites do trabalho de cada setor e eu vi isso aqui”, pontuou Sérgio Sampaio,
representante da Associação Brasileira de Fibrose Cística.
GESTÃO COMPARTILHADA DE CONHECIMENTO
Realizado pela primeira vez, o evento teve resultados positivos e ampliou o diálogo entre gestores de saúde e pacientes, demonstrando a
co-responsabilidade que a sociedade tem no controle das políticas públicas destinadas à saúde. “Entendi as possibilidades de caminho para
participação, nossos meios de acesso. Esse evento foi um primeiro e grande passo. Com toda certeza, vai render grandes frutos”, defendeu
Marco Aurélio Tavares, representante da Associação Nossa Casa de Apoio ao Paciente com Câncer.
A expectativa é que outros eventos como esse sejam realizados pela CONITEC. Um registro com as principais discussões e encaminhamentos
do encontro será disponibilizado posteriormente no portal da CONITEC. Fique atento!
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CONITEC participa do 25º aniversário do Escritório Basco para
Avaliação de Tecnologias em Saúde (OSTEBA)
De 24 a 26 de outubro, a CONITEC, representada pela técnica do DGITS Pollyanna Gomes, participou das atividades do 25º aniversário do
Escritório Basco para Avaliação de Tecnologias em Saúde (OSTEBA). Sediada na cidade de Bilbao, na Espanha, a entidade trabalha com
o propósito de promover o uso adequado de tecnologias em saúde com relação à segurança, efetividade, acesso e equidade, apoiando o
processo de tomada de decisão.
Para celebrar o aniversário, foram apresentadas palestras focadas na temática da conferência “Ciclo de vida das tecnologias em saúde: do
investimento ao desinvestimento”.
O evento contou ainda com outra importante atividade, o Encontro da EuroScan, a Rede Internacional de Monitoramento do Horizonte Tecnológico (MHT). Desde 2016, a CONITEC é membro dessa rede.
Além do Brasil, participaram da reunião da EuroScan representantes da Alemanha, Espanha, França, Itália, Nova Zelândia e Rússia. Na
ocasião, foram discutidas propostas de projetos de colaboração em métodos, processos e atividades de MHT a serem desenvolvidos pelos
membros da rede.
Uma das principais referências internacionais em MHT, a professora Claire Packer, da Universidade de Birmingham (Reino Unido), foi anunciada como membro honorário da EuroScan.
A CONITEC parabeniza o OSTEBA e Claire Packer pela excelência na realização de suas atividades.
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ACONTECEU NA REUNIÃO
Na 60ª Reunião Ordinária da CONITEC, realizada nos dias 4 e 5 de outubro 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:
• Ampliação do transplante de células-tronco hematopoiéticas para a adenoleucodistrofia
• Ampliação de uso do Danazol para a Síndrome de Evans (PCDT da Anemia Hemolítica Autoimune)
• Atualização do PCDT de Diabetes Insipido
• Atualização das Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Adenocarcinoma de Estômago
• Atualização do PCDT de Doença de Crohn
• Incorporação do certolizumabe pegol para o tratamento da espondiloartrite Axial
• Incorporação do secuquinumabe para o tratamento da espondilite anquilosante ativa
Durante a reunião, o plenário também deliberou por encaminhar para Consulta Pública as seguintes matérias:
• Estimulação do nervo vago com dispositivo implantável para o tratamento da Epilepsia
• Ventilação mecânica invasiva domiciliar na Insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada
• Podofilotoxina 1,5 g/mg creme e de Imiquimode 50 g/mg creme no tratamento de verrugas anogenitais causadas pela infecção por
papilomavírus (HPV)
• Atualização do PCDT Glaucoma
• Atualização do PCDT Hemangioma Infantil
• Enoxaparina em gestantes com trombofilia
• Atualização do PCDT Doença de Wilson
• Atualização do PCDT de sobrecarga de ferro
• Curativo de biocelulose para o tratamento de lesões de pele e queimaduras de 2ºgrau, ferimentos com perda de pele e área doadoras
de enxerto
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Consultas Públicas do mês de outubro
CP nº 52
Proposta de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da sobrecarga de ferro
Publicada no DOU 20/10/2017
Início: 20/10/2017
Término: 13/11/2017
CP nº 53
Proposta de incorporação da estimulação do nervo vago para o tratamento da epilepsia
Publicada no DOU 24/10/2017
Início: 25/10/2017
Término: 13/11/2017
CP nº 54
Proposta de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença de Wilson
Publicada no DOU 30/10/2017
Início: 30/10/2017
Término: 20/11/2017
CP nº 55
Proposta de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Hemangioma infantil
Publicada no DOU 24/10/2017
Início: 25/10/2017
Término: 13/11/2017
CP nº 56
Proposta de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Glaucoma
Publicada no DOU 20/10/2017
Início: 20/10/2017
Término: 13/11/2017
CP nº 57
Proposta de incorporação de curativo de biocelulose para o tratamento de lesões de pele, queimaduras de 2º grau, ferimentos com
perda de pele e área doadoras de enxerto
Publicada no DOU 24/10/2017
Início: 25/10/2017
Término: 13/11/2017
CP nº 58
Proposta de incorporação da ventilação mecânica invasiva domiciliar na insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada
Publicada no DOU 08/09/2017
Início: 11/09/2017
Término: 02/10/2017
CP nº 59
Proposta de incorporação da enoxaparina para o tratamento do tromboembolismo venoso
Publicada no DOU 24/10/2017
Início: 25/10/2017
Término: 13/11/2017
CP nº 60
Proposta de incorporação da podofilotoxina 1,5 g/mg creme e imiquimode 50 g/mg creme no tratamento de verrugas anogenitais
causadas pela infecção por papilomavírus (HPV)
Publicada no DOU 24/10/2017
Início: 25/10/2017
Término: 13/11/2017
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Decisões publicadas em outubro
Betainterferonas
Relatório 216 - Betainterferonas no tratamento da esclerose múltipla remitente-recorrente (EMRR)
Restringir uso
SCTIE/MS nº 44/2017 - Publicada em 20/10/2017
Alentuzumabe
Relatório 306 - Alentuzumabe no tratamento da esclerose múltipla remitente recorrente após falha terapêutica com betainterferona ou
glatirâmer
Não incorporar ao SUS
SCTIE/MS nº 43/2017 - Publicada em 11/10/2017
Artemeter
Relatório 305 - Desinvestimento do medicamento artemeter para o tratamento de Malária Grave
Exclusão do SUS
SCTIE/MS nº 42/2017 - Publicada em 11/10/2017

Relatórios para a Sociedade
Número 70 - outubro/2017
Medicamento: Enoxaparina
Indicação: Gestantes com trombofilia
Número 69 - outubro/2017
Procedimento/Produto: Estimulação do nervo vago com dispositivo implantável
Indicação: Epilepsia
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