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Arquivo CONITEC

“Qualquer tecnologia em saúde a ser
disponibilizada pelo SUS deve ser
avaliada pela CONITEC.”

 

 

A Diretora do Departamento de Gestão e Incorporação de
Tecnologias em Saúde, Clarice Alegre Petramale, fala
sobre as ações e responsabilidades da CONITEC -
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no
SUS. A Comissão é responsável por assessorar o
Ministério da Saúde na incorporação, alteração ou
exclusão de novas tecnologias em saúde (como
medicamentos, produtos e procedimentos) no Sistema
Único de Saúde (SUS).
 

IATS News – Como funciona a CONITEC - Comissão
Nacional de Incorporação de Tecnologias?

Clarice Alegre Petramale - A Comissão tem por finalidade
assessorar o Ministério da Saúde na incorporação,
alteração ou exclusão de novas tecnologias em saúde no
SUS. A CONITEC auxilia na constituição ou na alteração de
protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, sua função é
avaliar as evidências científicas da eficácia da tecnologia,
comparar com outras tecnologias disponíveis ou não no
SUS. Além disso, também analisa o custo-efetividade, o
impacto econômico e a pertinência da tecnologia em
consonância com as políticas de saúde vigentes e outras
questões relacionadas.

 

Trata-se de uma avaliação complexa que pressupõe o
encaminhamento de vários documentos para compor o
dossiê a ser analisado, e demanda várias áreas do
Ministério, além da própria sociedade civil, uma vez que
todas as avaliações passam por consultas públicas. O
processo de avaliação é iniciado a partir do protocolo do
pedido de incorporação de tecnologia com o
preenchimento do formulário on line disponível na página
da CONITEC na internet.

O prazo para conclusão da avaliação é de 180 dias a partir
da data de protocolo, podendo ser prorrogado por mais 90
dias, até a publicação em diário oficial. Após a decisão
publicada em D.O.U., há um prazo de 10 dias, a partir da
data da publicação, para interposição de recursos. Só após
a finalização da avaliação da tecnologia, cujo resultado for
favorável à incorporação, é que o Ministério da Saúde
tomará as providências necessárias para que a tecnologia
incorporada seja disponibilizada dentro do prazo de acordo
com a Lei 12.401.

Leia mais

 

Você sabia que...

O Ministério disponibiliza diversos glossários temáticos on line, entre alguns assuntos estão
DST e Aids, Alimentação e Nutrição e Saúde Suplementar. Em 2012, foi publicada a 3ª
edição do Glossário Temático de Economia da Saúde.

Acesse o arquivo aqui.

 

XXVII Congresso do COSEMS/SP acontece no mês de março

Com o tema principal ‘Desafios da gestão municipal do SUS na articulação com Estado e
União’, o XXVII Congresso do COSEMS/SP (Conselho de Secretários Municipais de Saúde
do Estado de São Paulo), considerado um dos mais importantes na área de saúde do
Brasil, será realizado na cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo, entre os dias 05 e

08 de março.

Leia mais

 

http://www.iats.com.br/noticiaDetalhe.php?id_cms_news=198
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/glossario_economia_da_saude.pdf
http://www.cosemssp.org.br/congresso2013
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INCA lança campanha sobre mitos e verdades do câncer

No dia 4 de fevereiro é comemorado o Dia Mundial do Câncer, para marcar a data o
Instituto Nacional de Câncer (Inca) divulgou uma campanha que busca esclarecer os mitos
e verdades sobre a doença. Entre outras questões, o instituto aborda os fatores de risco, a
prevenção dos tipos mais comuns (como o câncer de pele, mama, pulmão e colo do útero)
e oferece o teste on line "O que você sabe sobre o câncer?".

Leia mais

 

Portal de Saúde do Cidadão permite acesso aos dados de
atendimento no SUS

O usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) poderá acessar as informações sobre o
atendimento que recebeu nas unidades públicas, por meio do Portal de Saúde do Cidadão.
“Ao acessar estas informações, qualquer equipe de saúde em qualquer lugar do Brasil
poderá traçar o diagnóstico e ofertar o tratamento mais adequado ao histórico do
paciente”, ressaltou o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Leia mais

 

O Cuidado das Condições Crônicas na Atenção Primária à
Saúde

O livro O Cuidado das condições crônicas na Atenção Primária à Saúde: o imperativo da
consolidação da Estratégia da Saúde da Família, de autoria do sanitarista Eugênio Vilaça,
foi lançado durante as festividades dos 30 anos do Conass (Conselho Nacional de
Secretários de Saúde), ano passado. A publicação faz parte das atividades realizadas pelo
Laboratório de Inovações, coordenado pela OPAS (Organização Pan Americana da Saúde) -
Brasil e Conass, com apoio do Ministério da Saúde e Conasems (Conselho Nacional de
Secretarias Municipais de Saúde).

O livro está disponível para download gratuito.

 

Base de Dados REBRATS: Confira o estudo em destaque

A Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (REBRATS) é uma estratégia para
viabilizar a disseminação de estudos em ATS (Avaliação de Tecnologia em Saúde) e entra
em cena para divulgar as informações e ações desenvolvidas por seus parceiros no âmbito
nacional. Na página eletrônica da REBRATS encontra-se a Base de Dados, onde estão
cadastrados estudos brasileiros em ATS em andamento ou já concluídos de interesse a
gestores, pesquisadores e sociedade em geral. O IATS é um dos membros da Rede.
Confira o estudo em destaque este mês:

Embolização de artéria uterina em pacientes que visam a preservação do útero.
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