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Declaração de Conflitos de Interesse

Categorias de Potencial Conflito de Interesse Industria

Patrocínio de transporte e/ou hospedagem em Congresso Pfizer

Patrocínio de transporte e/ou hospedagem em Congresso Roche

Produção de material científico patrocinado pela Industria Boehringer

Recomendação 1595/2000 do Conselho Federal de Medicina
Resolução RDC 102/2000 da ANVISA





Tecnologia em saúde

• “É a aplicação de conhecimentos e habilidades organizados na forma 
de dispositivos, medicamentos, vacinas, procedimentos e sistemas 
desenvolvidos para combater um problema de saúde e melhorar a 
qualidade de vida” (OMS)

• Aplicadas: 

Prevenção Tratamento Recuperação



Avaliação de tecnologia em saúde

• “Síntese do conhecimento produzido sobre as implicações do uso das tecnologias 
em saúde (clínicas, sociais, éticas e econômicas) para subsídios técnicos para 
tomada de decisões e incorporações de tecnologias em saúde”

• Perguntas:
• A tecnologia/tratamento deve ser oferecido?
• Para quais pacientes devem ser fornecido?
• Quanto tempo o paciente deve usar o medicamento?
• Qual o custo?
• Custo de oportunidade

Banta e Luce, 1993





Avaliação de tecnologia em saúde
• “Ferramenta” para basear a decisão de quais tecnologias/tratamentos devem ser 

disponibilizadas

• Avaliação de prioridades 

• Variação dos cenários 
• Países desenvolvidos x subdesenvolvidos
• Privado x público
• Estados e municípios



Incorporações de novas tecnologias

• Dificuldades

• Pressão para incorporação (indústria, paciente, médico)

• Alto custo

• Recursos limitados

• Judicialização

• Exposição a riscos maiores que benefícios

• Acumulo de procedimentos com os mesmos fins



PACIENTES

DOENÇAS

TECNOLOGIAS

CUSTO



Avaliação de tecnologia em saúde



Avaliação de tecnologia em saúde

• Análise:

• Eficácia 

• Segurança 

• Efetividade 

• Impacto social, organizacional, legal, ético e político.

• Estudos econômicos



Avaliação de tecnologia em saúde



Incorporação no Brasil

• Registro pelo ANVISA
• Evidências científicas de segurança e eficácia

• Incorporação no SUS
• Evidências científicas de segurança e eficácia
• Tecnologia deve ser também mais vantajosa do que as alternativas já 

disponibilizadas

Ministério da saúde



Incorporação no Brasil

Anvisa Registro (autorização de comercialização de 
medicamentos) - Evidências de eficácia e segurança.

CMED - Câmara de Regulação de Mercado de 
Medicamentos Definição de preços máximos de 

medicamentos para o mercado - Evidências de eficácia, 
comparação de custos de tratamento e preços 

internacionais

CONITEC - Evidências de eficácia, segurança e custo-
efetividade em relação às tecnologias já existentes no 

SUS.



Como a ATS é conduzida no Brasil?

• A CONITEC: Responsável por assessorar o Ministério da Saúde na incorporação, 
alteração ou exclusão de novas tecnologias em saúde, bem como na constituição 
ou alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas

• A solicitação de avaliação de tecnologias pode ser feita por qualquer instituição 
ou pessoa física

• Apresentar os estudos de eficácia, segurança, avaliação econômica e de impacto 
orçamentário



Como a ATS é conduzida no Brasil?

Ministério da Saúde



Tomada de decisão:
AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE

Ministério da Saúde



Incorporação de tecnologias na ANS

Instituto de estudos de saúde suplementar







ACidadeON Campinas



Incorporações de tecnologias
• Tecnologias cada vez mais caras

• Orçamentos limitados

• 23% da população brasileira tem seguro de saúde privado (2015)

• Diferentes perspectivas
• Paciente
• Profissionais de saúde
• Governo
• Operadora de saúde

• Avaliação clínica (desfechos) x econômica x organizacional



Conclusões

• ATS é uma ferramenta para garantir o melhor cuidado de saúde para a população 
e a manter a sustentabilidade do sistema

• Não existe um modelo de incorporação que seja perfeito

• É necessário um modelo mais estruturado/mais assertivo (multicritérios)

• O modelo deve ser imparcial, transparente e protegido de influências

• Participação de todas as esferas



david.cunha@sonhe.med.br
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