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RESUMO 

 
Os recursos financeiros desprendidos para área da saúde não evoluíram na mesma 

velocidade dos avanços tecnológicos. Em todo o mundo, há dificuldades na avaliação de 

tecnologias em saúde (ATS). O presente trabalho visa realizar uma análise documental da 

racionalidade dos processos de decisão para incorporação de novas tecnologias no SUS, 

comparando a PNGTS com a realidade encontrada nos procedimentos incorporados na 

tabela SUS no ano de 2016. Os dados desta análise foram extraídos da PNGTS, do banco 

de dados eletrônico da CONITEC e do Sistema de informação em saúde 

TABNET/DATASUS e revelam que em 2016 foram incluídas 26 novas tecnologias em 

saúde, sendo que a maior parte não apresentou pareceres da CONITEC (20 tecnologias). 

Todos os medicamentos incorporados apresentaram os pareceres, porém os 

procedimentos, tratamentos e exames não foram submetidos a um parecer favorável ou 

não favorável pela Comissão, mostrando que apesar dos avanços na gestão de tecnologias 

em saúde, o Brasil é iniciante nesta política e apresenta diversos desafios a serem 

superados, como o de disseminar o uso de evidências para a tomada de decisão na 

atenção à saúde.  

   
 
Palavras Chave: Sistema Único de Saúde (SUS), Avaliação de Tecnologias (ATS), 

Incorporação de novas tecnologias 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

The financial resources allocated to the health sector did not increase at the same 

speed of technological advances. Throughout the world, there are difficulties in health 

technology assessment (HTA). The present work aims to perform a documental analysis of 

the rationality of decision-making processes for incorporating new technologies into SUS, 

comparing the national policy on health technologies management (PNGTS) with the reality 

found in the procedures incorporated into SUS table in the year 2016. The data for this 

analysis were extracted from PNGTS, from the electronic database of CONITEC and the 

Health Information System TABNET/DATASUS, and reveal that in 2016, 26 new 

technologies were incorporated, most of which did not include CONITEC’s report (20 

technologies). All incorporated drugs presented the reports, but the procedures, treatments 

and examinations were not submitted to a favorable or unfavorable opinion by the 

Commission, showing that despite advances in the management of health technologies, 

Brazil is in the early stages of such policy and faces several challenges to be overcome, 

such as disseminating the use of evidence for decision-making in health care. 

 
 
Keywords: Brazilian Unified Health System (SUS), Health Technology Assessment (HTA), 

Incorporation of new technologies 
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INTRODUÇÃO 

Na última década, mundialmente, os tratamentos de saúde apresentaram diversos 

avanços tanto em conhecimento, como no âmbito tecnológico, sendo que neste período o 

Brasil alcançou avanços significativos em termos de desenvolvimento humano que se 

refletem, entre outros resultados, na melhoria dos serviços de saúde para a população 

brasileira que é atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Observa-se também um crescimento exponencial dos gastos em saúde, reflexo da 

produção industrial que progrediu no desenvolvimento de novas tecnologias e as 

consequentes transições demográficas e epidemiológicas da população, a universalização 

da cobertura dos serviços de saúde e os fatores socioeconômicos e culturais que nos 

últimos anos tem acarretado necessidades diversificadas de atenção à saúde. Diante 

desse cenário, onde os recursos financeiros disponibilizados não acompanham o crescente 

desenvolvimento científico e a dependência tecnológica, tem se tornando necessário 

formular mecanismos estratégicos de articulação entre os setores envolvidos na produção, 

regulação, incorporação e na utilização de tecnologias nos sistemas de saúde, auxiliando 

no complexo gerenciamento dos recursos escassos (PEREIRA; SALOMON; SOUZA, 

2015). 

Apesar das inovações trazerem diversos benefícios na área da saúde, junto aos 

benefícios esta o aumento dos custos. Portanto, todos os envolvidos na prestação de 

serviços de saúde, gestores e equipe assistencial, devem buscar inovações de qualidade 

com os melhores resultados associados aos menores valores para o benefício alcançado, 

o chamado custo benefício. 

Como o SUS é um sistema de saúde universal onde não é possível oferecer todas 

as intervenções tecnológicas disponíveis no mercado é importante que se avalie antes 

de se disponibilizar uma tecnologia todos os benefícios, riscos e custos para a sociedade. 

Priorizando a sustentabilidade financeira do sistema com recursos limitados e restrições 

orçamentárias. Para isso, as avaliações de tecnologias devem fornecer mecanismos 

para que haja comparação entre a nova tecnologia demandada à incorporação e as 

que já estão disponíveis no sistema de saúde, com base em estudos de custo-

efetividade (SANTOS, 2010). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 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”. Estima-se que 50% dos avanços 

terapêuticos disponíveis atualmente não existiam há 10 anos, o que mostra a rapidez dos 

avanços na área da saúde (OMS, 2015). 
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Segundo o Ministério da Saúde as tecnologias podem ser classificadas da seguinte 

forma, quanto à natureza do material: medicamento, equipamento e suprimentos; quanto 

ao propósito: prevenção, triagem, diagnóstico, tratamento, e reabilitação; quanto ao estágio 

de difusão: futura, experimental, investigacional, estabelecida e 

obsoleta/abandonada/desatualizada.  

O Brasil possui 5.570 municípios, e segundo o Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES), mais de 298 mil estabelecimentos que prestam algum 

tipo de serviço médico-hospitalar ao SUS, e que estariam enfrentando o grande desafio da 

busca pela eficiência com o mínimo de recursos disponíveis (DATASUS, 2016). 

A oferta de assistência à saúde que visa o cumprimento dos princípios doutrinários 

do SUS, como a universalidade, igualdade e integralidade, depende diretamente para seu 

funcionamento de forma efetiva de três componentes, que são: as tecnologias em saúde, 

os recursos humanos e a gestão dos processos de trabalho. Dentre estes componentes, 

atenção especial é dada para as tecnologias em saúde, que são consideradas as 

ferramentas indispensáveis para promoção, prevenção, tratamento, diagnóstico e 

reabilitação de doentes nas diversas instâncias da prestação de serviço. 

 
SISTEMAS DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS 

 

Para auxiliar na gestão do processo de incorporação de novas tecnologias, o campo 

da Avaliação de Tecnologia em Saúde (ATS) teve seu início em 1972, com o US Of ce off 

i Technollogy Assessment (OTA), órgão de avaliação de tecnologias em saúde criado no 

Congresso norte-americano, seguido pelos países da Europa Ocidental com sistemas de 

saúde públicos e de cobertura universal (Suécia, Holanda, Reino Unido) (BANTA, 1993). 

Em 1989 foi criada a agência nacional de ATS canadense, o Canadian Coordinating 

Office for Health Technology Assessment - CCOHTA, sendo renomeada como Canadian 

Agency for Drugsand Technologies in Health, em 2006. Atualmente existem programas 

provinciais em Quebec (Agence d’Évaluationdes Technologies et des Modes d’Intervention 

em Santé – AETMIS), Ontário (Medical Advisory Secretariat) e Alberta (Institute of Health 

Economics – IHE).  

No Reino Unido, foi criado em 1999 o National Institute for Clinical Excellence– 

NICE para fazer apreciação de tecnologias em saúde em nível nacional (AUGUSTOVSKI; 

PICHON RIVIERE; RUBINSTEIN, 2010). Na Inglaterra em 1993, foi criado o Health 

Technology Assessment –HTA Programm para produzir avaliações científicas das 

tecnologias em saúde a serem incorporadas no Sistema de Saúde local (National Health 

System –NHS). 

A rede internacional de agências de avaliação tecnológica – International Network 
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of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA) – traz a definição de ATS como 

a análise multidisciplinar das implicações médicas, sociais, éticas e econômicas do 

desenvolvimento, difusão e uso de tecnologias em saúde.   

KRAUSS-SILVA (2004) considera que: 

 

“As ATS são estudos complexos que procuram sintetizar os conhecimentos 

produzidos sobre as consequências para a sociedade da utilização das 

tecnologias de atenção à saúde (promoção e prevenção, inclusive), com o 

objetivo primeiro de subsidiar decisões relativas à difusão e incorporação 

de tecnologias, particularmente as relacionadas ao registro e ao 

financiamento de seu uso. As ATS supõem a análise de efeitos benéficos 

(eficácia e acurácia) e indesejados (colaterais e adversos) de uma 

tecnologia em condições ideais, a análise da efetividade (probabilidade de 

benefício em condições ordinárias, locais) e o exame comparativo da 

relação desses efeitos, e do valor atribuído a esses efeitos, com os gastos 

correspondentes de recursos (análises custo-efetividade e custo-utilidade) 

para diferentes alternativas tecnológicas. Além disso, as ATS procuram 

considerar as dimensões de equidade, cultura e ética.” 

 

SISTEMAS DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO REINO UNIDO 

 

O serviço de saúde público britânico NHS, foi fundado em 1948, sendo um sistema 

universal, com base numa proposta igualitária e tem como princípio prover todo cuidado 

que é “necessário e apropriado” (RAWLINS & DILLON, 2005). 

A agência pública NICE, responsável pela produção de recomendações para 

decisões sobre incorporação de tecnologias (“health technology appraisals”) no país, refere 

priorizar as tecnologias com base no National Institute For Health And Care Excellence 

(2015):  

 Impacto da nova tecnologia nos recursos do NHS;  

 Importância clínica e política;  

 Presença de variações inapropriadas na prática;  

 Fatores potenciais que afetem a oportunidade da orientação proposta;  

 Probabilidade da orientação ter impacto na saúde pública e qualidade de vida, 

redução de iniquidade em saúde e na oferta de programas e intervenções de 

qualidade.  
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O NICE exige revisões sistemáticas da literatura econômica relevante para os 

processos de avaliação e formulação de políticas de saúde pública (NICE). Onde cada 

setor dentro do NICE é responsável por uma área, como a área – Centre for Public Health 

Excellence – que desenvolve diretrizes de saúde pública para prevenção de doenças e 

promoção da saúde, o setor – Centre for Health Technology Evaluation – desenvolve 

avaliações de tecnologias e diretrizes de procedimentos e o setor – Centre for Clinical 

Practice – que elabora diretrizes clínicas. 

São analisados pela parte clínica e relação custo-efetividade das tecnologias em 

saúde indicadas pelo Ministério da Saúde, agora a parte da avaliação científica e da síntese 

da evidência é subcontratada a grupos acadêmicos independentes (RAWLINS & DILLON, 

2005). 

As ATS são recomendações de uso de novas e já existentes tecnologias dentro do 

NHS. As diretrizes de procedimentos avaliam a segurança e eficácia de determinados 

procedimentos.  

 

SISTEMAS DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO BRASIL 

 

No Brasil, ocorreram pesquisas e encontros pontuais em ATS principalmente no 

meio acadêmico ao longo dos anos 80 e início dos anos 90. A partir do final da década de 

90, o Ministério da Saúde desenvolveu iniciativas para buscar o estabelecimento de 

políticas de avaliação de tecnologias na sua estrutura regimental (NOVAES, 2013). 

A Lei n° 12.401/2011, que alterou a Lei n° 8.080/1990 para dispor sobre a 

assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS, definiu 

o conceito de integralidade, limitando-o ao previsto em protocolo clínico ou diretriz 

terapêutica, ou mesmo, em sua falta, com base nas relações de medicamentos instituídas 

pelo gestor federal do SUS, ou ainda, de forma suplementar, com base nas listas de 

medicamentos dos gestores estaduais ou municipais do SUS (AFFONSO, 2017). 

Em 2006 foram criadas a Comissão para Elaboração da Política de Gestão 

Tecnológica no âmbito do Sistema Único de Saúde, com base na Portaria n° 2.510/GM de 

19 de dezembro de 2005, e a Comissão para Incorporação de Tecnologias do Ministério 

da Saúde (CITEC), por meio das Portarias n° 152/06 e 3.323/06. Em 2009, foi aprovada a 

Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde (PNGTS), baseada na Política 

Nacional de Saúde e da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, 

segundo publicação do Ministério da Saúde: 

 

[...] a Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde (PNGTS) é o 

instrumento norteador para os atores envolvidos na gestão dos processos 
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de avaliação, incorporação, difusão, gerenciamento da utilização e retirada 

de tecnologias no Sistema. Não abrange, porém, as fases de Pesquisa e 

Desenvolvimento ainda que possa subsidiar na identificação de prioridades 

no ciclo de vida das tecnologias em saúde. 

 

Com objetivo de “maximizar os benefícios de saúde a serem obtidos com os 

recursos disponíveis, assegurando o acesso da população a tecnologias efetivas e 

seguras, em condições de equidade” a PNGTS auxilia os gestores na tomada de decisão 

quanto à incorporação e retirada de tecnologias no sistema de saúde de maneira 

sustentável tornando-se um referencial norteador na gestão dessas tecnologias (BRASIL, 

2010). 

A PNGTS estipula algumas diretrizes como: a utilização de evidências científicas 

para subsidiar a gestão, por meio da ATS; o aprimoramento do processo de incorporação 

de tecnologias; a racionalização da utilização de tecnologias; a sistematização e 

disseminação de informações; o fortalecimento da estrutura governamental; a articulação 

político-administrativa e intersetorial e apoio ao fortalecimento de ensino e pesquisa em 

gestão de tecnologias em saúde. 

Com a lei n° 12.401/2011, criou-se a Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS (CONITEC), coordenada pelo Ministério da Saúde e formada por 

representantes do próprio Ministério, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e por um integrante indicado pelo 

Conselho Nacional de Saúde e um pelo Conselho Federal de Medicina. Tal Comissão, é 

responsável por auxiliar o Ministério da Saúde nas atribuições relativas à incorporação, 

exclusão ou alteração de tecnologias em saúde pelo SUS, bem como na constituição ou 

alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.  

São diretrizes da CONITEC: 1) a universalidade e a integralidade das ações de 

saúde no âmbito SUS baseado no melhor conhecimento técnico-científico disponível; 2) 

garantir segurança nos processos de incorporação de tecnologias pelo SUS; 3) empregar 

critérios e parâmetros de eficácia, eficiência e efetividade na incorporação de tecnologias 

e 4) analisar o custo X efetividade para incorporação de tecnologias relevantes ao sistema 

de saúde. 

A incorporação de tecnologias em saúde ao SUS, ocorre em três fases principais. 

A primeira é a análise técnica quanto às evidências científicas sobre a eficácia, acurácia, 

efetividade, avaliação econômica e comparativa dos benefícios e dos custos, realizada pelo 

Plenário da CONITEC (art. 19-Q, § 2º, da Lei n. 8.080/1990). 

O plenário da CONITEC emite um parecer conclusivo e se inicia a segunda fase do 

procedimento, qual seja a submissão do referido parecer a consulta pública pelo prazo de 
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vinte dias, conforme art. 19 do Decreto n° 7.646/2011. As contribuições e críticas 

resultantes da consulta pública serão analisadas pelo plenário da CONITEC e, emitido 

relatório, o processo administrativo será submetido ao Secretário de Ciência, Tecnologia e 

Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde para decisão (arts. 20 e 21 do Decreto n. 

7.646/2011). 

Caso seja necessário, o Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos 

do Ministério da Saúde, poderá solicitar realização de audiência pública, conforme a 

relevância da matéria e, quando se tratar de elaboração ou alteração de protocolo clínico 

ou diretriz terapêutica, deverá submetê-lo a manifestação do titular da Secretaria 

responsável pelo programa ou ação, conforme a matéria (arts. 21, 22 e 24, Decreto n. 

7.646/2011). 

A terceira e última fase do processo é a decisão quanto à incorporação, a qual 

compete ao Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da 

Saúde. A decisão é publicada no Diário Oficial da União (art. 23 do Decreto n. 7.646/2011), 

após publicação inicia-se o prazo de 180 dias para efetivar-se a disponibilização da 

tecnologia incorporada pelo SUS (art. 25 do Decreto n. 7.646/2011). 

Por fim, da decisão final cabe recurso sem efeito suspensivo, no prazo de 10 dias, 

ao Ministro de Estado da Saúde, que poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total 

ou parcialmente, a decisão recorrida (arts. 26 e 27 do Decreto n. 7.646/2011).  

O Ministro de Estado da Saúde também poderá determinar a incorporação ou 

alteração pelo SUS de tecnologias em saúde em caso de relevante interesse público, 

mediante processo administrativo simplificado (art. 29 do Decreto n. 7.646/2011). 

A pressão por novas tecnologias no SUS se manifesta de várias formas e por 

diversas demandas que envolvem a ação de produtores, pacientes, prescritores, 

sociedades médicas, associações de portadores de patologias e do judiciário.  

No Brasil, o SUS é um grande incorporador de tecnologias, somente o Ministério da 

Saúde compra cerca de R$ 8 bilhões em medicamentos, equipamentos e produtos de 

saúde por ano (MINISTÉRIO DA SAÚDE). 

O principal objetivo da ATS é, portanto, auxiliar os responsáveis na tomada de 

decisão fornecendo informações quanto ao potencial impacto e consequências 

econômicas de determinada tecnologia ou de mudanças na utilização de uma tecnologia 

antiga. A PNGTS estabelece diretrizes para a implementação da ATS no sistema de saúde, 

priorizando as ações diretamente ligadas ao processo de incorporação e uso das 

tecnologias no sistema de saúde que representam os maiores óbices da gestão (BRASIL, 

2010).    

O risco de uma não compreensão dos princípios de ATS em uma determinada área 

resulta na incorporação precoce e acrítica de tecnologias não seguras ou pouco eficazes 
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e efetivas. Esta tem sido uma das grandes preocupações da comunidade científica 

internacional, em especial das instituições responsáveis pela elaboração de políticas 

públicas.  

No ciclo de vida da tecnologia em saúde – inovação, difusão inicial, incorporação, 

utilização em larga escala e obsolescência – todas as etapas devem ser avaliadas, porém 

estudos nesta área são ainda muito incipientes no Brasil (SILVA ET AL, 2007). 

O Brasil vem desenvolvendo diversas iniciativas na área de ATS, como a criação 

em 2011 pela Portaria nº 2.915 da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde 

– REBRATS, uma rede de centros colaboradores e instituições de ensino e pesquisa, que 

busca estabelecer a ponte entre pesquisa, política e gestão, fornecendo subsídios para 

decisões de incorporação, monitoramento e abandono de tecnologias. 

A REBRATS é uma estratégia para viabilizar a elaboração e a disseminação de 

estudos de ATS prioritários para o sistema de saúde brasileiro, contribuindo para a 

formação e a educação continuada nas áreas do sistema de saúde brasileiro. De acordo 

com um levantamento realizado em 2015 pela Coordenação-geral de ATS do Ministério da 

Saúde, das 27 unidades federativas do Brasil, 18 possuem ao menos uma instituição que 

atua com pesquisa e desenvolvimento de ATS. Contudo, embora todas as cinco regiões 

brasileiras estão contempladas, as regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte são as mais 

carentes deste olhar de expansão. 

Regiões como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul no Centro-Oeste, Alagoas, Piauí 

e Sergipe no Nordeste e Acre, Amapá, Roraima e Rondônia na região Norte apresentam 

lacuna nessa área de desenvolvimento. Em contrapartida, os índices mais positivos 

concentram-se nas regiões Sul e Sudeste, onde todos os estados tem atividade e, na maior 

parte deles, há mais de uma instituição estabelecida: São Paulo (17 instituições), Rio de 

Janeiro (13), Minas Gerais (6), Rio Grande do Sul (5) e Santa Catarina (4) lideram a lista. 

Paraná e Espírito Santo seguem com uma instituição cada. 

Apesar dos avanços da ATS no Brasil, ainda há diversos desafios para que a 

avaliação de tecnologias em saúde seja bem-sucedida em todo o ciclo da tecnologia, 

representando verdadeiramente um ciclo virtuoso no sentido de aumentar o bem-estar na 

saúde, sem comprometer os orçamentos. 

O combate ao desperdício e o aumento da eficiência para a obtenção de resultados 

positivos são princípios incorporados ao senso comum. Mas o SUS vive uma situação mais 

complicada: recursos escassos, aumento crescente da demanda, desafio de universalizar 

serviços e ações, e novas pressões de custos por causa da mudança do perfil demográfico 

e epidemiológico da população. O envelhecimento da população brasileira, associado ao 

aumento da incidência de doenças crônicas, representa crescente demanda por serviços 

de saúde, e, consequentemente, elevação dos gastos. 
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A contribuição principal deste estudo é fazer uma análise das tecnologias 

incorporadas pelo SUS no ano de 2016 comparando a demanda e custos, procurando 

entender o processo e identificar pontos positivos e negativos e eventualmente identificar 

oportunidades de melhoria. 

 

JUSTIFICATIVA:  

 

O tema é de extrema importância para auxiliar na tomada de decisão de 

incorporação de novas tecnologias, visto que os recursos públicos em saúde são limitados. 

Sendo assim, o tema está diretamente relacionado ao contexto de Economia da Saúde 

aplicando uma metodologia baseada em evidências. 

 

 

 



 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GERAL: 

 

Avaliar o impacto orçamentário das novas tecnologias incorporadas em um ano no 

país e avaliar se seu processo decisório foi baseado em Diretrizes de Avaliação de 

Tecnologia em Saúde. 

Este trabalho visa analisar a aplicabilidade das diretrizes de uma Avaliação de 

Tecnologias em Saúde na incorporação de novos procedimentos no Sistema Único de 

Saúde e seus impactos orçamentários na saúde pública. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Comparar a racionalidade dos processos de decisão para a incorporação de 

tecnologias em saúde, previstos na PNGTS, com a realidade na avaliação de novas 

tecnologias na saúde pública. 

Avaliar o impacto orçamentário da incorporação das novas tecnologias e sua 

demanda. 

Verificar quais as limitações existentes da maneira como o Brasil está enfrentando 

essa questão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MÉTODO 
 

Para este projeto optou-se por um estudo qualitativo documental das incorporações 

de novas tecnologias no SUS. 

Primeiramente foi realizada uma revisão de literatura, baseada em: livros, 

periódicos, sites, revistas eletrônicas e dados oficiais como Leis Orgânicas da saúde (Lei 

8.080/90 e 8.142/90) e Constituição Federal de 1988. 

A população alvo do estudo são usuários do SUS, que utilizaram as tecnologias 

incorporadas no ano de 2016.   

Para esta análise documental foi realizado o levantamento das Notas Técnicas 

publicadas pelo Ministério da Saúde no ano de 2016 analisando e registrando as 

tecnologias incorporadas neste período, realizada a consulta dos dados obtidos em 

sistemas de informação em saúde de domínio público, como base de referência para o 

estudo, através do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos e OPM do SUS – SIGTAP e Departamento de Informática do SUS – 

DATASUS, através da utilização da ferramenta digital Informações de Saúde - TABNET 

que disponibiliza os resultados já calculados, considerando a classificação destes nos links 

de pesquisa disponíveis. Posteriormente consultou-se nos relatórios da CONITEC se havia 

registro de estudos e análises das tecnologias incorporadas.  

Por meio do TABNET realizou-se um levantamento dos gastos das incorporações 

das novas tecnologias e da sua demanda por regiões. 

Para realizar as análises dos levantamentos coletados, foram 

analisadas/descritas/comparadas com as diretrizes descritas para incorporação de novas 

tecnologias da PNGTS. 

Todos os recursos utilizados com material gráfico e computador foram recursos 

próprios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIAIS 
 

Para a análise documental utilizou-se a PNGTS, com foco nas diretrizes, que 

direciona as ações necessárias no processo de incorporação das tecnologias no sistema 

de saúde. 

Analisou-se a lista de Aprimoramento do processo de incorporação de tecnologias 

no sistema de saúde segundo a PNGTS. 

 

Figura 1. Aprimoramento do processo de incorporação de tecnologias. 

O aprimoramento contínuo do uso da evidência científica no processo de registro de medicamentos e 
produtos pela Anvisa, disponibilizando à sociedade, após a concessão do registro, as informações 
relativas à segurança, à eficácia, às indicações e às contraindicações de uso. 

A manutenção da regulação econômica e do monitoramento do mercado de medicamentos. 

A implantação da regulação econômica e do monitoramento do mercado de produtos para saúde 
considerando o impacto orçamentário e a aplicação no mercado. 

O envolvimento dos órgãos de controle social do SUS e dos demais segmentos da sociedade na definição 
dos critérios para priorizar a incorporação de tecnologias no sistema de saúde. 

A promoção de amplo debate quanto às questões de incorporação de tecnologias com altos impactos 
econômicos, éticos e sociais. 

As demandas de incorporação deverão vir acompanhadas de estudos realizados com base em diretrizes 
metodológicas elaboradas pelo Ministério da Saúde. 

A decisão de incorporar uma nova tecnologia deverá considerar a comparação entre a tecnologia objeto 
de análise e aquelas já incorporadas, no que diz respeito à evidência de benefícios, aos custos para o 
sistema, à população alvo, às necessidades de infraestrutura na rede de serviços de saúde e os fatores 
de promoção da equidade. 

A realização de avaliação econômica sempre que a nova tecnologia apresentar benefícios e custos 
adicionais em relação àquelas já incorporadas. 

O desenvolvimento de metodologias para realização de análises de impacto orçamentário. 

As tecnologias a serem incorporadas devem ter por base, diretrizes assistenciais aplicadas ao perfil de 
saúde nacional, elaboradas com a colaboração de especialistas e avaliadas periodicamente. 

O processo decisório referente à incorporação deverá contar com a participação de um colegiado de 
instituições envolvidas na gestão de tecnologias no sistema de saúde. 

O estabelecimento de normas para compartilhamento interinstitucional de tecnologias será adotado 
sempre que possível para evitar a ociosidade da tecnologia. 

A identificação dos recursos necessários - insumos, instalações, materiais e equipamentos de apoio - para 
a utilização segura e apropriada da tecnologia. 

Fonte: Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde PNGTS. 

 

Considerando as incorporações de novas tecnologias no SUS, foram analisadas 

mensalmente todas as tecnologias incorporadas no SUS totalizando 26 procedimentos no 

período de Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016, conforme ilustrado na lista 2. 

Dos procedimentos incorporados, se nota 19 procedimentos com valor zerado. 

Dentre os procedimentos com valor zerado destacam-se os medicamentos Dacltasvir 

30mg e Abatacepte 125mg, os quais as compras são centralizadas e são distribuídos pelo 

Ministério da Saúde e os procedimentos da Atenção Básica os quais os municípios 

recebem valor per capta. 

 



 

Figura 2. Procedimentos incorporados no SUS em 2016. 

Portaria Data Código Descrição Financiamento R$ 

327 abr/16 06.04.76.003-5 
Daclatasvir 30 mg (por comprimido 
revestido) 

Assistência 
Farmacêutica - 

404 abr/16 01.01.01.005-2 Terapia comunitária Atenção Básica - 

404 abr/16 01.01.01.006-0 Dança circular/biodança Atenção Básica - 

404 abr/16 01.01.01.007-9 Yoga Atenção Básica - 

404 abr/16 01.01.01.008-7 Oficina de massagem/ auto-massagem Atenção Básica - 

404 abr/16 01.01.04.005-9 Administração de vitamina A Atenção Básica - 

404 abr/16 01.01.04.006-7 
Aplicação de suplementos de 
micronutrientes Atenção Básica 

- 

404 abr/16 03.01.04.007-9 
Escuta inicial /orientação (acolhimento 
a demanda espontânea) Atenção Básica 

- 

404 abr/16 03.01.04.008-7  
Atendimento em grupo na atenção 
básica Atenção Básica 

- 

404 abr/16 03.01.04.009-5 Exame do pé diabetic Atenção Básica - 

404 abr/16 03.01.04.010-9 Sessão de auriculoterapia Atenção Básica - 

404 abr/16 03.01.04.011-7 Sessão de massoterapia Atenção Básica - 

404 abr/16 03.01.04.012-5 
Orientação de tratamento 
termal/crenoterápico Atenção Básica 

- 

404 abr/16 03.07.03.004-0 
Profilaxia / remoção da placa 
bacteriana Atenção Básica 

- 

404 abr/16 03.07.03.005-9 
Raspagem alisamento e polimento 
supragengivais (por sextante) Atenção Básica 

- 

404 abr/16 04.01.02.017-7 Cirurgia de unha (cantoplastia) Atenção Básica - 

355 abr/16 03.01.07.020-2 
Estimulação precoce para 
desenvolvimento neuropsicomotor Atenção Básica 

- 

454 abr/16 06.04.51.004-7 
Risperidona 1,0 mg/ml solução oral 
(por frasco de 30 ml) 

Assistência 
Farmacêutica 21,65 

498 mai/16 03.04.04.020-7 
Hormonioterapia prévia à radioterapia 
externa do adenocarcinoma de próstata 

Média e Alta 
Complexidade 301,50 

498 mai/16 03.04.05.034-2 

Hormonioterapia adjuvante à 
radioterapia externa do 
adenocarcinoma de próstata 

Média e Alta 
Complexidade 301,50 

760 jun/16 06.04.32.014-0 
Abatacepte 125 mg injetável (por 
seringa preenchida) 

Assistência 
Farmacêutica - 

828 jul/16 02.14.01.010-4 
Teste rápido para detecção de infecção 
pelo HBV 

Vigilância em 
Saúde - 

933 jul/16 02.02.03.125-0 Detecção de RNA do HTLV-1 
Média e Alta 
Complexidade 65,00 

933 jul/16 02.02.03.126-8 
Pesquisa de anticorpos anticorpos 
ANTI-HTLV-1 (WESTERN-BLOT) 

Média e Alta 
Complexidade 85,00 

2612 dez/16 02.02.03.122-5 
Exame laboratorial para doença de 
GAUCHER I 

Média e Alta 
Complexidade 80,00 

2612 dez/16 02.02.03.123-3 
Exame laboratorial para doença de 
GAUCHER II 

Média e Alta 
Complexidade 120,00 

Fonte: Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS – SIGTAP. 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 3. Quantidade aprovada por região e ano/mês processamento em 2016. 

proc. Região Mai/16 Jun/16 Jul/16 Ago/16 Set/16 Out/16 Nov/16 Dez/16 
D

A
C

L
A

T
A

S
V

IR
 3

0
 

M
G

 
1 Região Norte - 672 1596 1960 1570 814 464 336 

2 Região Nordeste 156 357 912 1612 548 1474 308 814 

3 Região Sudeste 3752 7593 9641 5481 5011 7737 8129 16031 

4 Região Sul - 140 420 588 1148 2844 2690 3674 

5 Região Centro-
Oeste - 1090 1036 840 252 588 728 840 

T
E

R
A

P
IA

 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IA
 1 Região Norte - - 17 229 18 99 81 29 

2 Região Nordeste - - 51 33 207 26 116 53 

3 Região Sudeste 16 553 1190 1937 1732 1221 1372 1399 

4 Região Sul - 55 222 562 225 62 118 135 

5 Região Centro-
Oeste - 6 33 287 473 610 424 19 

D
A

N
Ç

A
 

C
IR

C
U

L
A

R
/ 

B
IO

D
A

N
Ç

A
 

1 Região Norte - - 42 - 86 105 48 24 

2 Região Nordeste - - - 78 448 349 400 129 

3 Região Sudeste 103 768 762 2665 1678 1278 1193 893 

4 Região Sul - 42 4 119 88 47 54 22 

5 Região Centro-
Oeste - - - 15 1420 249 14 59 

Y
O

G
A

 

2 Região Nordeste - - - 24 53 1 - - 

3 Região Sudeste 2 4 1159 1245 773 1525 1201 98 

4 Região Sul 1 1 4 3 30 35 23 5 

5 Região Centro-
Oeste - - 1 6 22 29 32 5 

O
F

IC
IN

A
 D

E
 

M
A

S
S

A
G

E
M

/ 

A
U

T
O

-M
A

S
S

A
G

E
M

 

1 Região Norte - - - 15 - - 1 4 

2 Região Nordeste - - 20 35 3 - 12 2 

3 Região Sudeste 9 289 389 427 794 800 1227 1099 

4 Região Sul 8 134 5 7 23 - 25 4 

5 Região Centro-
Oeste - 36 847 37 2738 1774 37 194 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

Ç
Ã

O
 

D
E

 V
IT

A
M

IN
A

 A
 1 Região Norte 1600 859 1825 1446 3615 4721 4145 3436 

2 Região Nordeste 4371 4424 4288 7218 18361 15309 18518 14724 

3 Região Sudeste 2857 1486 1676 1935 4366 4963 4398 4415 

4 Região Sul 54 243 535 278 952 376 248 310 

5 Região Centro-
Oeste 2189 973 727 1609 4823 2172 2516 1653 

A
P

L
IC

A
Ç

Ã
O

 D
E

 

S
U

P
L

E
M

E
N

T
O

S
 D

E
 

M
IC

R
O

N
U

T
R

IE
N

T
E

S
 

1 Região Norte 1328 1649 2717 3851 5719 3967 184057 2794 

2 Região Nordeste 6960 9209 11229 13388 14087 14467 11094 10421 

3 Região Sudeste 1200 2071 1101 1543 1263 2409 2199 1676 

4 Região Sul 2124 2167 2212 2201 2098 2129 2032 2032 

5 Região Centro-
Oeste 1528 1074 1181 1426 1355 1803 937 736 

E
S

C
U

T
A

 I
N

IC
IA

L
 /

 

O
R

IE
N

T
A

Ç
Ã

O
 1 Região Norte 788 511 161237 4332 9928 26577 52902 52502 

2 Região Nordeste 1692 3384 7812 10733 38741 49073 61315 52657 

3 Região Sudeste 27015 180141 240183 339092 356451 409666 396645 360499 

4 Região Sul 29555 55660 61124 389802 152694 162985 215688 206679 

5 Região Centro-
Oeste 1444 5611 46619 62919 71785 69647 74939 68517 



 

 

A
T

E
N

D
IM

E
N

T
O

 E
M

 

G
R

U
P

O
 N

A
 

A
T

E
N

Ç
Ã

O
 B

Á
S

IC
A

 

1 Região Norte 15 119 55 159 178 293 483 209 

2 Região Nordeste 99 138 546 935 1240 1619 2429 1237 

3 Região Sudeste 656 4162 4620 5337 6617 10547 8441 7037 

4 Região Sul 436 1888 2040 2858 4372 3357 3353 3201 

5 Região Centro-
Oeste 216 158 1124 488 1473 848 1351 1075 

E
X

A
M

E
 D

O
 P

É
 

D
IA

B
É

T
IC

O
 

1 Região Norte 2 4 11 159 309 70 115 33 

2 Região Nordeste 3 10 68 112 202 243 282 239 

3 Região Sudeste 189 709 681 805 741 785 582 395 

4 Região Sul 20 109 128 178 225 205 146 195 

5 Região Centro-
Oeste 1 7 11 118 67 179 81 49 

S
E

S
S

Ã
O

 D
E

 

A
U

R
IC

U
L

O
T

E
R

A
P

IA
 

1 Região Norte - - - - - - 236 232 

2 Região Nordeste - - 58 97 576 285 345 213 

3 Região Sudeste 1047 2254 1430 3923 3695 4081 3500 3469 

4 Região Sul 18 28 220 276 556 545 1229 471 

5 Região Centro-
Oeste 3 - - 111 4 47 29 243 

S
E

S
S

Ã
O

 D
E

 

M
A

S
S

O
T

E
R

A
P

IA
 

1 Região Norte - - - 944 2748 793 504 495 

2 Região Nordeste - - - - 359 220 219 156 

3 Região Sudeste - - 214 346 92 37 31 35 

4 Região Sul 1 1 13 - - 16 11 5 

5 Região Centro-
Oeste - - - - 7 - - - 

O
R

IE
N

T
A

Ç
Ã

O
 D

E
 

T
R

A
T

A
M

E
N

T
O

 

T
E

R
M

A
L

/ 

C
R

E
N

O
T

E
R

Á
P

IC
O

 

1 Região Norte - - - 3 33 2 1 52 

2 Região Nordeste - - - - - - 61 6 

3 Região Sudeste 2 6 9 11 9 29 63 13 

4 Região Sul 7 3 123 222 180 175 231 36 

5 Região Centro-
Oeste - - - - - - 2 - 

P
R

O
F

IL
A

X
IA

 /
 

R
E

M
O

Ç
Ã

O
 D

A
 

P
L

A
C

A
 

B
A

C
T

E
R

IA
N

A
 1 Região Norte 24617 22757 3930 8460 10029 15047 13414 12531 

2 Região Nordeste 3143 10376 12745 17056 44470 43572 46597 34480 

3 Região Sudeste 32123 99693 323483 137250 151290 153546 145536 129191 

4 Região Sul 9597 19382 25126 39048 42607 127424 55439 48726 

5 Região Centro-
Oeste 3144 13611 19608 24189 25826 23163 24160 23072 

R
A

S
P

A
G

E
M

 

A
L

IS
A

M
E

N
T

O
 E

 

P
O

L
IM

E
N

T
O

 

S
U

P
R

A
G

E
N

G
IV

A
IS

 

1 Região Norte 7345 11032 32296 41457 40454 38574 38663 36035 

2 Região Nordeste 107289 126760 140293 178950 377519 201971 200150 153123 

3 Região Sudeste 385863 522754 504522 660413 722376 529942 645891 488562 

4 Região Sul 111126 145314 187755 221827 211884 208405 210937 173314 

5 Região Centro-
Oeste 26431 44316 50060 64786 177146 53904 51989 47174 

C
IR

U
R

G
IA

 D
E

 U
N

H
A

 

(C
A

N
T

O
P

L
A

S
T

IA
) 

1 Região Norte - 1 8 18 10 16 13 9 

2 Região Nordeste 5 10 27 6 21 10 4 9 

3 Região Sudeste 15 40 66 128 108 90 118 76 

4 Região Sul 14 81 55 52 71 60 47 55 

5 Região Centro-
Oeste 10 23 22 26 32 18 16 19 



 

 

 
E

S
T

IM
U

L
A

Ç
Ã

O
 

P
R

E
C

O
C

E
 P

/ 
D

E
S

E
N

V
 

N
E

U
R

O
P

S
IC

O
M

O
T

O
R

 
1 Região Norte 20 22 10 15 12 24 - 9 

2 Região Nordeste - - 4 75 30 15 8 7 

3 Região Sudeste 78 116 106 85 278 293 582 534 

4 Região Sul - - - 1 7 9 7 8 

5 Região Centro-
Oeste 5 9 10 15 12 12 7 10 

R
IS

P
E

R
ID

O

N
A

 1
,0

 

M
G

/M
L
  

  
3 Região Sudeste - - 4 7 8 35 72 95 

4 Região Sul - - - - - 32 39 8 

H
O

R
M

O
N

IO
 P

R
É

V
IA

 

À
 R

A
D

IO
T

E
R

A
P

IA
 

1 Região Norte - 3 9 6 5 12 13 12 

2 Região Nordeste - 1 15 31 54 65 79 102 

3 Região Sudeste - 18 61 123 167 214 291 334 

4 Região Sul - 5 12 29 32 50 84 88 

5 Região Centro-
Oeste - - 2 7 13 15 17 51 

H
O

R
M

O
N

IO
 

A
D

J
U

V
A

N
T

E
 À

 

R
A

D
IO

T
E

R
A

P
IA

 

2 Região Nordeste - 2 12 30 33 32 35 44 

3 Região Sudeste - 29 63 101 138 182 235 287 

4 Região Sul - 4 9 20 31 49 65 71 

5 Região Centro-
Oeste - - - 3 5 10 17 26 

A
B

A
T

A
C

E
P

T
E

 

1
2
5
 M

G
  2 Região Nordeste - - - - - - - 4 

3 Região Sudeste - - - - - - - 92 

4 Região Sul - - - - - - - 68 

T
E

S
T

E
 R

Á
P
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O

 

P
A

R
A

 D
E

T
E

C
Ç

Ã
O

 

D
E
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N

F
E

C
Ç

Ã
O

 P
E

L
O

 

H
B

V
 

1 Região Norte - - 3572 5328 4014 5407 6340 9595 

2 Região Nordeste - - 2123 2862 4727 3621 5715 4851 

3 Região Sudeste - - 4832 10477 10169 11447 15201 13821 

4 Região Sul - - 5145 8822 9354 10281 10668 11066 

5 Região Centro-
Oeste - - 1653 1084 1544 1881 2763 1129 

D
E

T
E

C
Ç

Ã
O

 

D
E

 R
N

A
 D

O
 

H
T

L
V

-1
 

2 Região Nordeste - - - - 1   - - 

3 Região Sudeste - - - - 1   1 - 

P
E

S
Q

U
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A
 D

E
 

A
N

T
IC

O
R

P
O

S
 

A
N

T
I-

H
T

L
V

-1
  

2 Região Nordeste - - - - - 6 - 5 

3 Região Sudeste - - - 1 14 - - - 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS). 

 

 

 



 

Foram consultados os relatórios da CONITEC levantando quais dos 26 

procedimentos incorporados em 2016 apresentaram parecer da CONITEC, somente 6 dos 

26 procedimentos incorporados apresentaram relatório com análise e recomendações da 

CONITEC, conforme listado a seguir:  

 Daclatasvir 30mg; 

 Risperidona 1,0 mg/ml; 

 Hormonioterapia prévia à radioterapia externa do adenocarcinoma de próstata; 

 Hormonioterapia adjuvante à radioterapia externa do adenocarcinoma de próstata; 

 Abatacepte 125 mg; 

 Detecção de RNA do HTLV-1; 

 

Os 6 procedimentos que constam pareceres da CONITEC apresentaram as 

seguintes recomendações:  

 

Daclatasvir – após recomendação da CONITEC e consulta pública, a decisão de 

incorporação para o tratamento de Hepatite C crônica causada pelo genótipo 1 em 

indivíduos com fibrose avançada e cirrose no SUS, conforme Protocolo Clínico e Diretrizes 

Terapêuticas do Ministério da Saúde. 

Risperidona – apresentou recomendação favorável à ampliação de uso, desde que 

prevista em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas específico que estabeleça os 

critérios de uso e interrupção do tratamento.  

Hormonioterapia prévia e adjuvante à radioterapia externa do 

adenocarcinoma de próstata – os membros da CONITEC deliberaram por unanimidade 

por recomendar a incorporação dos procedimentos de hormonioterapia prévia e adjuvante 

à radioterapia externa no tratamento do câncer de próstata.  

Abatacepte 125 mg - Os membros da CONITEC deliberaram, por unanimidade, 

recomendar a incorporação do medicamento abatacepte subcutâneo para o tratamento da 

artrite reumatoide moderada a grave, em caso de falha primária a um anti-TNF, após pelo 

menos 6 meses de terapia com MMCD biológico; em caso de falha secundária a um anti-

TNF; e em caso de contraindicação absoluta a todos os anti-TNF. A recomendação de 

incorporação foi condicionada a custo de tratamento não superior ao do Abatacepte 

intravenoso, o que atualmente corresponde ao valor máximo de R$ 369,00 a seringa 

preenchida, e conforme a Política Nacional de Assistência Farmacêutica no SUS. 

Detecção de RNA do HTLV-1 – CONITEC deliberou por recomendar a inclusão na 

Tabela do SUS de procedimentos laboratoriais por técnicas de Western Blot e PCR em 

tempo real no diagnóstico de leucemia/linfoma de células T do adulto associado ao HTLV-

1.  



 

RESULTADOS 
 

No ano de 2016 foram incorporadas 26 novas tecnologias no SUS, sendo estas: 3 

medicamentos, 6 ações de promoção e prevenção em saúde, 11 procedimentos clínicos, 

1 procedimento cirúrgico e 5 procedimentos com finalidade diagnóstica. 

Destas 26 incorporações a CONITEC realizou o relatórios de 6 procedimentos com 

pareceres favoráveis para sua  incorporação ao SUS, sendo dessas todos os 3 

medicamentos, 2 procedimentos clínicos e 1 procedimento com finalidade diagnóstica, 

constatou-se que os demandantes foram departamentos do Ministério da Saúde que detém 

o total de 5 demandas e empresas/laboratórios farmacêuticos responsáveis por 1 demanda 

de medicamento. 

É importante destacar que as análises solicitadas à CONITEC podem ser para 

incorporação, exclusão e/ou ampliação de uso de determinada tecnologia, porém o estudo 

analisou somente as tecnologias incorporadas no período. Outro ponto de importante 

destaque, é que o presente estudo realizou levantamento de dados de domínio publico 

disponibilizados no site da CONITEC, portanto não é possível justificar o motivo da 

ausência de pareceres por parte da CONITEC para as demais incorporações no ano de 

2016. 

A CONITEC, no período de 2012 a 2016, tomou 103 decisões favoráveis a respeito 

de incorporação ao SUS novas tecnologias. Entretanto, mesmo com grandes esforços sua 

atuação ainda é limitada às fronteiras do Ministério da Saúde estendendo-se, no máximo, 

a algumas instâncias do SUS, como o CONASS e o CONASSEMS. As boas práticas de 

avaliação e incorporação tecnológicas internacionais mostram que é necessária a 

ampliação do reconhecimento técnico para além dessas fronteiras. 

Alguns processos previstos na PNGTS para o aprimoramento do processo de 

incorporação de tecnologias no sistema de saúde destacam-se as seguintes ações:  

“O envolvimento dos órgãos de controle social do SUS e dos demais segmentos da 

sociedade na definição dos critérios para priorizar a incorporação de tecnologias no 

sistema de saúde”; 

“O processo decisório referente à incorporação deverá contar com a participação 

de um colegiado de instituições envolvidas na gestão de tecnologias no sistema de saúde”; 

“A decisão de incorporar uma nova tecnologia deverá considerar a comparação 

entre a tecnologia objeto de análise e aquelas já incorporadas, no que diz respeito à 

evidência de benefícios, aos custos para o sistema, à população alvo, às necessidades de 

infraestrutura na rede de serviços de saúde e os fatores de promoção da equidade”. 

Reforçando a recomendação do envolvimento da CONITEC no processo de 

incorporação das novas tecnologias, apresentando um relatório com o parecer favorável 



 

ou não favorável, utilizando comprovações científicas para dar suporte à gestão na tomada 

de decisão de incorporação de tecnologias no sistema de saúde, orientando e apontando 

sua segurança, benefícios e custos, porém dos procedimentos incorporados no ano de 

2016 somente 06 apresentaram relatório com analises e recomendações pela CONITEC. 

O Ministro de Estado da Saúde também poderá determinar a incorporação ou 

alteração pelo SUS de tecnologias em saúde em caso de relevante interesse público, 

mediante processo administrativo simplificado (art. 29 do Decreto n. 7.646/2011). 

Países em que a democracia é um regime de tradição, como Reino Unido, a ATS e 

a incorporação de novas tecnologias no sistema público de saúde são processos 

diretamente ligados, é reconhecido internacionalmente pelo seu rigor metodológico, em 

particular pelos seus guidelines de avaliação que são utilizados como modelos 

internacionalmente. As recomendações do NICE são mandatórias e têm oferecido 

exemplos de muitas estratégias de envolvimento da sociedade nas políticas e tomadas de 

decisão em saúde, inclusive em seus processos de ATS. 

Nota-se que os procedimentos/tratamentos incorporados que não apresentam 

pareceres da CONITEC correspondem: a 100% dos procedimentos de ações de promoção 

e prevenção em saúde, 100% dos procedimentos cirúrgicos, 80% dos procedimentos com 

finalidade diagnóstica e 82% dos procedimentos clínicos. 

Com relação à demanda dos procedimentos incorporados, tiveram inicio em maio 

do mesmo ano, portanto é um curto período entre incorporação e a utilização das novas 

tecnologias, não sendo possível ter informações conclusivas sobre a demanda.  

No período analisado constatou-se que 95% da demanda total concentra-se em 

procedimentos clínicos e quando analisado por região apresenta uma maior demanda na 

região sudeste, seguida das regiões sul, nordeste, centro-oeste e norte, conforme 

demonstrado na figura 4.  

Ao realizar levantamento do banco de dados do TABNET da produção hospitalar, 

sistema de informação hospitalar (SIH) e produção ambulatorial do SUS no mesmo período 

de 2016 se nota que a demanda por região acompanha a encontrada nas tecnologias 

incorporadas, ilustrado nas figuras 5 e 6.   

As desigualdades sociais e na saúde onde apresentam a coexistência de doenças 

infectocontagiosas com doenças crônico-degenerativas e indicadores de saúde 

populacionais ainda bastante insatisfatórios e desiguais fazem com que as prioridades do 

sistema de saúde se orientem por problemas de saúde e não por tecnologias. Nesse 

cenário não basta dizer “sim” ou “não” a uma tecnologia usando-se critérios de evidências 

científicas genéricos; mostra-se primordial que sejam consideradas as necessidades e 

condições reais de utilização das tecnologias (ambientais, sociais e culturais) nas 

diferentes regiões do país. 



 

 
Figura 4. Demanda das tecnologias incorporadas em 2016 por região. 

 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS). 

 
Figura 5. Demanda da produção hospitalar em 2016 por região. 

 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informação Hospitalar (SIH/SUS). 

 
Figura 6. Demanda da produção ambulatorial em 2016 por região. 

 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS). 

Um instrumento importante para os gestores é a realização das análises de impacto 

orçamentário (AIO), que são definidas como a avaliação das consequências financeiras e 
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orçamentárias da adoção de uma nova tecnologia ou política pública. Atualmente a AIO 

constitui-se num instrumento fundamental para os gestores, auxiliando na previsão 

orçamentária e na avaliação da necessidade de recursos para o atendimento às políticas 

públicas de saúde. Haverá situações nas quais as tecnologias se demonstram eficientes, 

embora os resultados das análises de impacto orçamentário apontem que elas não estão 

disponíveis para o gestor público, seja pela falta de recursos para implementá-la ou por 

limitações legais (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

Para a AIO foram levantados os custos das incorporações multiplicado pelo número 

de indivíduos que realizaram este tratamento. Inicialmente somente as tecnologias que não 

apresentam valor zerado na tabela SUS que foram analisadas. 

Para os medicamentos Daclatasvir e Abatacepte, que são comprados diretamente 

pelo Ministério da Saúde, estimou-se o valor de custo baseado no valor divulgado no 

relatório da CONITEC. 

 
Figura 7. Impacto Orçamentário dos procedimentos incorporados em 2016. 

Descrição 
Custo 
Unitário 

Demanda 
Annual 

Impacto 
Orçamentário 

Risperidona 1,0 mg/ml solução oral (por frasco de 30 
ml) R$ 21,65 300 R$ 6.495,00 
Hormonioterapia prévia à radioterapia externa do 
adenocarcinoma de próstata R$ 301,50 2020 R$ 609.030,00 
Hormonioterapia adjuvante à radioterapia externa do 
adenocarcinoma de próstata R$ 301,50 1533 R$ 462.199,50 

Detecção de RNA do HTLV-1 R$ 65,00 3 R$ 195,00 
Pesquisa de anticorpos anticorpos ANTI-HTLV-1 
(WESTERN-BLOT) R$ 85,00 26 R$ 2.210,00 

Exame laboratorial para doença de GAUCHER I R$ 80,00 0 R$ - 

Exame laboratorial para doença de GAUCHER II R$ 120,00 0 R$ - 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS). 

 
Figura 8. Impacto Orçamentário dos procedimentos incorporados em 2016. 

Descrição 
Custo 
Unitário 

Demanda 
Annual 

Impacto 
Orçamentário 

Daclatasvir 30 mg (por comprimido revestido) R$ 93,69 93.846 R$ 8.792.431,74 

Abatacepte 125 mg injetável (por seringa preenchida) R$ 423,96 164 R$ 69.529,44 

Fonte: CONITEC. 

 
Totalizando um impacto orçamentário no valor de R$: 9.942.090,68 em novas 

tecnologias no ano de 2016, porém o impacto das tecnologias com valor zerado na tabela 

SUS não foram analisados no presente estudo o que aumentaria o valor total do impacto 

orçamentário com novas tecnologias no ano de 2016. 

CONCLUSÃO 

 



 

Com a incorporação de novas tecnologias no SUS é esperado que estas 

tecnologias apresentem uma rápida incorporação à prática clínica, porém na prática é 

sabido que existe demora para sua aplicação plena. Entre os fatores que impactam nessa 

demora destaca-se a disponibilidade de equipamento, o treinamento e a capacitação de 

pessoal, a operação de todo sistema, além de hábitos dos médicos e pacientes, que podem 

alterar a taxa de difusão de novas tecnologias. 

Conhecer como o processo de avaliação e incorporação de tecnologias esta sendo 

realizado no Brasil é de grande importância, principalmente para garantir que os princípios 

de universalidade, integralidade e equidade sejam orientadores dessa atividade. 

Segundo a PNGTS, o desenvolvimento, a incorporação e a utilização de 

tecnologias no sistema de saúde, deveriam priorizar a sustentabilidade econômica e social 

para a produção e consumo de bens e produtos de maneira consciente. 

Para a sustentabilidade do sistema foi definido como gestão de tecnologias em 

saúde o conjunto de atividades gestoras nos processos de avaliação, incorporação, 

difusão, gerenciamento da utilização e retirada de tecnologias do sistema de saúde, 

maximizando os benefícios de saúde a serem obtidos com os recursos disponíveis, onde 

todo o processo é baseado nas necessidades de saúde, no orçamento púbico, nas 

responsabilidades dos três níveis de governo e no controle social, respeitando os princípios 

do SUS de equidade, universalidade e integralidade. 

A CONITEC em conjunto com a PNGTS disponibilizam as diretrizes e ferramentas 

para que o processo de avaliação e incorporação de novas tecnologias ocorra com maior 

agilidade, transparência e eficiência das análises do processo, sendo uma análise baseada 

em evidências, levando em consideração aspectos como eficácia, acurácia, efetividade e 

a segurança da tecnologia, além da avaliação econômica comparativa dos benefícios e 

dos custos em relação às tecnologias já existentes. 

Apesar dos avanços obtidos pela PNGTS que norteia as diretrizes para o processo 

de avaliação, incorporação, difusão, gerenciamento da utilização e retirada de tecnologia 

no Sistema, o Brasil é iniciante nesta política e apresenta diversos desafios e lacunas que 

tendem a comprometer a eficácia. O Brasil apresenta limitações quanto aos recursos 

financeiros e humanos, à evidência científica e aos fatores políticos, éticos, culturais e 

ambientais, cabendo destacar ainda que o sucesso de uma política de ATS no SUS irá 

demandar algumas ações prioritárias. Entre tais ações destacam-se: 

 

 Transparência no processo de seleção e priorização das tecnologias a serem 

avaliadas; 

 Capacitação de recursos humanos nas diversas áreas envolvidas no processo 



 

de ATS; 

 Disseminar a cultura de ATS baseado em evidencia científica entre os gestores; 

 Sensibilização dos profissionais de saúde e da sociedade em geral para as 

consequências econômicas e sociais do uso inapropriado de tecnologias nos 

serviços de saúde;  

 Processos não sensíveis às mudanças políticas; 

 A cooperação e a troca de experiências com outros países com experiência no 

uso de ATS na elaboração de diretrizes políticas e clínicas; 

 O incentivo ao desenvolvimento de sistemas de informação para monitorar o 

uso das tecnologias em saúde de forma integrada aos sistemas existentes; 

 

Um centro de referência em ATS no mundo é o NICE, centro britânico baseado nos 

princípios de transparência, rigor científico das análises, inclusão de segmentos sociais 

interessados, a consistência (padronização) da metodologia empregada em cada tipo de 

avaliação, a independência, a capacidade de rever e atualizar seu portfólio em períodos 

determinados e a capacidade de responder a tempo e à hora (Timeliness), sendo certo que 

esses princípios poderiam auxiliar nos avanços da ATS no Brasil. 

Conforme ilustrado no levantamento das demandas dos procedimentos 

incorporados em 2016, cada região do país apresenta características e demandas 

específicas, dentro de um único sistema de saúde universal onde seus problemas de saúde 

não estão distribuídos de forma homogênea na população, no território e no tempo e de 

exigirem diferentes complexidades e custo. Dessa forma, a rede de atenção à saúde 

distribui as ações e serviços por níveis de atenção, segundo as necessidades diferenciadas 

de saúde de dinâmica territoriais específicas. 

Apesar da ATS no Brasil apresentar limitações quanto aos recursos financeiros e 

humanos, aos fatores políticos, éticos, culturais e ambientais e à evidência científica, 

diversas ações governamentais têm sido feitas neste sentido, mas ainda longe de modelos 

e organizações como os realizados na Inglaterra. 

A assistência à saúde é marcada por períodos de crises financeiras e restrições 

orçamentárias, portanto é primordial utilizar bem os recursos disponíveis para alcançar o 

maior benefício por unidade de gastos. As ATS com análise dos impactos orçamentários 

auxiliam na tomada de decisão, pois estimam a viabilidade financeira de uma estratégia 

em um serviço ou sistema de saúde. 
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