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PRESIDENTE DA CONITEC RECEBE PRÊMIO NO
IV FÓRUM BRASILEIRO SOBRE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA E FARMACOECONOMIA
Salvador/BA sediaou a IV edição do Fórum Brasileiro sobre
Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia (FAFF), que tem teve
como tema central “As redes de atenção à saúde na promoção do
acesso a medicamentos no Brasil”. O evento visa visou atualizar
gestores e profissionais de saúde sobre a necessidade de ampliar
a discussão sobre a política de assistência farmacêutica no cenário
atual do País.
A solenidade de abertura (27/07) contou a participação da
Presidente da CONITEC, Clarice Petramale, que recebeu o prêmio
Destaque na Saúde 2015, na categoria Avaliação de Tecnologias
em Saúde (ATS) e Farmacoeconomia. Na sequência, a Diretora
Substituta do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias
em Saúde (DGITS), Vania Canuto, apresentou um panorama sobre
a possibilidade de utilização de um limiar de custo-efetividade no
Brasil.
No segundo dia, a Presidente da Comissão apresentou uma análise
sobre a avaliação de tecnologias em doenças raras no Brasil e seus impactos no sistema público de saúde. No último dia, a técnica Fabiana
Raynal Floriano palestrou sobre a racional utilização do Qaly como desfecho clínico na ATS, com um olhar voltado às perspectivas do Brasil, e
a técnica Aline Silveira participou de mesa redonda sobre ATS centrada no paciente, apresentando a palestra “O paciente no sistema público
de saúde”.
A última e mais aguardada palestra do encontro discutiu os processos judiciais em saúde no Brasil, suas alternativas e soluções. A mesa
redonda contou com a moderação da Dra. Clarice Petramale e a apresentação do tema ficou a cargo da técnica Eliete Maia Gonçalves
Simabuku. O evento contou ainda com um stand da CONITEC, onde foram esclarecidas dúvidas e distribuídos materiais de divulgação e
publicações para o público interessado em saber mais sobre as atividades da Comissão.
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CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO LATINA DE ANÁLISE DOS
SISTEMAS DE SAÚDE - CALASS 2016
Realizado nos dias 21 a 23 de julho, o XXVII Congresso da Associação
Latina de Análise dos Sistemas de Saúde (ALASS) - CALASS 2016,
em Brasília.
Durante o CALASS, que teve como tema “O trabalho dos
profissionais frente aos desafios dos Sistemas de Saúde”
foi apresentada uma mesa, no dia 22 de julho, sobre a
Sustentabilidade do sistema de saúde brasileiro: atuação do
Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em
Saúde na gestão dos processos de avaliação, incorporação,
difusão e retirada de tecnologias. Foram realizadas 5
apresentações orais sob a coordenação da Dra. Clarice Alegre
Petramale, abordando aspectos importantes e atuais sobre
o SUS: judicialização da saúde, papel do DGITS/CONITEC
na incorporação e avaliação de tecnologias em saúde e no
monitoramento do horizonte tecnológico.

Consultas Públicas

Decisão Final

CP n˚15
Rivastigmina adesivo transdérmico para o
tratamento de demência para Doença de
Alzheimer. Publicada no DOU 06/07/2016.

Portaria SCTIE/MS nº 27
de 6 de julho de 2016
Tornou pública a decisão de restrição de
uso da betainterferona intramuscular 1A
6.000.000 UI (30 mcg) no tratamento da
esclerose múltipla do subtipo Remitente
Recorrente no SUS, conforme adequação
do Protocolo do Ministério da Saúde.

Portaria nº 28
de 6 de julho de 2016
Tornou pública a decisão de não incorporar
o omalizumabe para o tratamento da
asma alérgica grave não controlada com
uso de média ou alta dose de corticoide
inalatório associado a um beta 2-agonista
de longa ação.

Relatório Portaria

Relatório Portaria

Período de 07/07/2016 à 26/07/2016

CP n˚16
Radioterapia intraoperatória para o
tratamento de estágios iniciais do câncer
de mama em complemento a mastectomia
parcial. Publicada no DOU 13/07/2016.
Período de 18/07/2016 à 08/08/2016

Fichas Técnicas
Liraglutida para o tratamento do diabetes tipo 2
ver ficha técnica

Mirtazapina para tratamento da depressão
ver ficha técnica

Paliperidona para tratamento da esquizofrenia

Ticagrelor para prevenção de eventos trombóticos
em pacientes com síndrome coronariana aguda
ver ficha técnica

Tioridazina para tratamento da esquizofrenia
ver ficha técnica

ver ficha técnica
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