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Contexto:

• Envelhecimento da população e doenças crônicas;

• Velocidade da inovação;

• Dependência de importação de tecnologias;

• Incorporação de tecnologias pelos Sistemas públicos
universais;

• Judicialização.

Aumento do gasto em Saúde

Crescimento contínuo dos gastos em saúde



INOVAÇÃO
- Crescentes investimentos em avanços e novas 

descobertas tecnocientíficas na área da saúde.

Evolução % dos investimentos em P&D na Saúde comparado

com Total de investimento em P&D no Mundo, 1986 a 2005.

Fonte: Global Forum for Health Research, 2008.



Tecnologias em Saúde

Medicamentos, equipamentos, procedimentos 
técnicos, sistemas organizacionais, educacionais 
e de suporte, programas e protocolos 
assistenciais, por meio dos quais a atenção e os 
cuidados com a saúde são prestados à 
população.



- Acesso às tecnologias modernas/novas = 
resolução dos problemas de saúde e promoção 
de qualidade de vida.

- Acesso às tecnologias nem sempre resultam em 
benefícios;

- As tecnologias não são neutras.

O que é Inovação em Saúde?



• Incorporação sem critérios explícitos e o uso 
inadequado de tecnologias implicam riscos para os 
usuários, assim como, comprometem a efetividade do 
sistema de saúde;

• Identificar tecnologias emergentes para incorporação 
no sistema de saúde;

• Monitoramento dos resultados para a saúde e dos 
impactos causados pelas tecnologias após 
incorporação;

• A tecnologia além de trazer benefício, deve assegurar  a 
eqüidade, universalidade e integralidade do SUS. 

Inovação é Acesso



Política Nacional de Gestão de Tecnologia em Saúde
2010

• Desenvolvimento científico e tecnológico;

• A inserção acelerada de novas tecnologias no 
mercado;

• Aumento dos custos do SUS; 



Necessidade de ferramentas metodológicas para auxiliar na 
tomada de decisão

O aumento dos gastos em 
saúde implica 

necessariamente melhoria 
no bem-estar da sociedade?

As novas tecnologias em 
saúde são sinônimos de 

melhores resultados para os 
indivíduos?

Desafios enfrentados pelo SUS



Lei n° 12.401/2011- Cria a CONITEC  

• Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no SUS - Órgão colegiado de
caráter permanente, integrante da estrutura
regimental do MS.

• Objetivo - assessorar o MS nas atribuições
relativas à incorporação, exclusão e/ou
alteração de tecnologias no SUS, bem como na
constituição ou alteração de PCDT’s e
atualização da Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais (RENAME).





Avaliação de Tecnologias em Saúde

Objetivo:

• subsidiar as decisões políticas quanto ao
impacto da tecnologia em saúde,
considerando os aspectos de: eficácia,
efetividade, segurança, riscos, custos,
custo-efetividade, equidade, ética,
implicações econômicas e ambientais das
tecnologias



Pesquisa clínica 
baseada em evidencia 

de eficácia e 
segurança

A perspectiva do paciente

A avaliação 
econômica e  o 

impacto 
orçamentário

Implementação e 
consonância com as 

demais políticas do SUS

Avaliação de Incorporação de tecnologias no SUS



Internamente:

• Ministério; 

Externamente:

• toda a sociedade (Cidadão; Indústria;
Associações de pacientes; Entidades
acadêmicas, etc)

Quem pode demandar?

Demanda                    CONITEC  



Qualquer tecnologia em saúde!

Medicamentos, equipamentos,  procedimentos, 
sistemas, utilizados tanto no diagnóstico, 
prevenção e tratamento de doenças e agravos 
em saúde.

O que pode ser demandado?

Demanda                    CONITEC  



Aspectos avaliados

• Efetividade e segurança

• Custo-efetividade

• Impacto econômico

• Consonância com as demais políticas do SUS

Demanda                    CONITEC  



I  Formulário integralmente preenchido, de acordo com o 

modelo estabelecido pela CONITEC

II Número e  validade do registro da tecnologia em saúde –

ANVISA

III Evidência científica que demostre que a tecnologia pautada

é,  no  mínimo tão eficaz e segura quanto  aquelas disponíveis no 

SUS para determinada indicação

REQUISITOS PARA AVALIAÇÃO



IV Estudo de avaliação econômica comparando a tecnologia 

pautada com as tecnologias em saúde disponibilizadas no SUS 

V Amostras de produtos, se cabível para o atendimento do 

disposto no § 2º do art. 19-Q, nos termos do regimento interno

VI O preço fixado pela CMED, no caso de medicamentos e 

vacinas

REQUISITOS PARA AVALIAÇÃO



Avaliação de Incorporação



Fluxo de incorporação

Relatório para a Sociedade: 

• Formulário para opinião/experiência

• Formulário técnico científico  



Prazo de incorporação



Janeiro/2012 a Abril/2017

• Demandas não conformes 92 (37%)
• Número de demandas  conformes              572

Externas 249 
Internas (MS) 323 

• Tecnologias incorporadas    199 

• Tecnologias Não incorporadas 91 

Resultados da CONITEC

Impacto Estimado Total com as incorporações

R$ 2,5 bilhões 



DEMANDAS –TIPO  DE  TECNOLOGIA

TOTAL 572

377(66%)

medicamento

115(20%)

procedimento

80(14%)

produto



DEMANDAS – ÁREA  DA  SAÚDE

84

73

61

3633

27

25

233
demais temas



DEMANDAS –VACINAS



PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

• Reconhecimento internacional

• Distribui cerca de 300 milhões de 
imunobiológicos (vacinas e soros) 
anualmente;

• Oferecer à população todas as 
vacinas recomendadas pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) no Calendário Nacional de 
Vacinação.



PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

• Nos últimos cinco anos, o orçamento do PNI cresceu mais

de 140%, passando de R$ 1,2 bilhão, em 2010, para R$

2,9 bilhões, em 2015.

• Sistema de Informação do Programa Nacional de

Imunizações (SI-PNI):
• Avaliação do Programa de Imunizações – API

• Estoque e Distribuição de Imunobiológicos – EDI

• Eventos Adversos Pós-vacinação – EAPV

• Programa de Avaliação do Instrumento de Supervisão – PAIS

• Programa de Avaliação do Instrumento de Supervisão em Sala de

Vacinação – PAISSV

• Apuração dos Imunobiológicos Utilizados – AIU

• Sistema de Informações dos Centros de Referência em

Imunobiológicos Especiais - SICRIE



• Criação de mecanismos para a garantia da
transparência e participação social;

• Articulação dos atores envolvidos para a efetiva
oferta das novas tecnologias e monitoramento
dos resultados;

• Consolidam a ATS como política de Estado.

Bases legais de gestão e incorporação de 
tecnologias em saúde no âmbito do SUS



Representam marcos de transformação na
institucionalização da incorporação de tecnologias
no SUS, garantindo ao cidadão o direito às
tecnologias benéficas à saúde, considerando as
dimensões individuais e de organização eficiente
do SUS.

CONITEC e DGITS



• SITE: conitec.gov.br/

http://conitec.gov.br/
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OBRIGADA!
conitec@saude.gov.br
http://conitec.gov.br

twitter: @CONITEC_GOV


