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Ao Ilmo. Sr. 
 

MARCO ANTONIO DE ARAÚJO FIREMAN 
Secretário 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 

Ministério da Saúde – Esplanada dos Ministérios, Bloco G, 8º Andar.  

Brasília/DF CEP 70.058-900 
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Ref.: Solicitação de audiência para apresentação das 
seis propostas do Instituto Oncoguia para garantir 
mais transparência, credibilidade e legitimidade 
social ao processo de incorporação de tecnologias no 
SUS. 

 

Ilmo. Senhor, 
 

O Instituto Oncoguia, associação sem fins lucrativos, qualificada como OSCIP, 

criada com a missão de ajudar o paciente com câncer a viver melhor por meio de ações 

de educação, conscientização, apoio e defesa dos direitos dos pacientes, com sede na 

Alameda Lorena, 131, conj. 116, Jardins, CEP 01424-001, São Paulo/SP, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 11.417.283/0001-98, vem requerer o agendamento de audiência com 

V. Sa. para apresentação e discussão das seis propostas do Instituto Oncoguia para 
garantir mais transparência, credibilidade e legitimidade social ao processo de 
incorporação de tecnologias no SUS, a saber: 
 

1) Transparência das reuniões plenárias: o nível máximo (e ideal) de transparência 

proposto é por meio da transmissão ao vivo pela internet de todas as reuniões, mas 

mesmo medidas de nível intermediário, como a divulgação do vídeo pós-reunião, ou 

mesmo do áudio das discussões, ou ainda a garantia de acesso público ao local dos 

debates, já tornaria o processo muito mais transparente e alinhado aos interesses 

públicos. 
 



 

2) Composição: Atualmente a CONITEC é formada por 13 membros. Onze deles 

são representantes do governo. Um representa o Conselho F

o Conselho Nacional de Saúde. Será que essa é a melhor composição? Passados mais 

de 5 anos de criação da CONITEC, propomos uma rediscussão sobre esse aspecto.
 

3) Via facilitada de submissões para associação de pacientes e socieda
médicas: embora qualquer um possa demandar análises da CONITEC, na prática, o 

dossiê exigido é extremamente técnico e custoso, o que inviabiliza a participação 

oportuna de associações de pacientes e sociedades médicas. Se ninguém pede, a 

CONITEC não avalia. E se não há avaliação, a tecnologia não é oferecida pelo SUS
 

4) Definição de critérios de custo
o debate para que até 2020 possamos ter um critério claro de custo

pela sociedade brasileira
 

5) Divulgação integral dos dossiês logo que protocolados pelo demandante:
Quanto mais transparente for o processo mais confiável ele é. A divulgação dos 

dossiês logo no início do processo de incorporação permitirá a mais efetiva e 

competente participação social. Além disso, eventuais erros podem ser apontados 

logo no início do processo, qualificando as decisões
 

6) Audiências públicas obrigatórias
Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde po

públicas sempre que entender necessário. Na prática, até hoje isso nunca aconteceu. 

Esse instrumento de participação social também poderá tornar o processo mais 

democrático e qualificado, razão pela qual propomos que seja uma fase obr
 

No ensejo, reiteramos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, e 

confiamos que, somando esforços, poderemos construir um mundo livre de mortes 

causadas pelo câncer.  

           

LUCIANA HOLTZ DE CAMARGO BARROS 

      Presidente do Instituto Oncoguia 

 

Atualmente a CONITEC é formada por 13 membros. Onze deles 

são representantes do governo. Um representa o Conselho Federal de Medicina e um 

o Conselho Nacional de Saúde. Será que essa é a melhor composição? Passados mais 

de 5 anos de criação da CONITEC, propomos uma rediscussão sobre esse aspecto.

3) Via facilitada de submissões para associação de pacientes e socieda
embora qualquer um possa demandar análises da CONITEC, na prática, o 

dossiê exigido é extremamente técnico e custoso, o que inviabiliza a participação 

oportuna de associações de pacientes e sociedades médicas. Se ninguém pede, a 

alia. E se não há avaliação, a tecnologia não é oferecida pelo SUS

4) Definição de critérios de custo-efetividade: Nossa proposta envolve intensificar 

o debate para que até 2020 possamos ter um critério claro de custo-efetividade aceito 

rasileira. 

5) Divulgação integral dos dossiês logo que protocolados pelo demandante:
Quanto mais transparente for o processo mais confiável ele é. A divulgação dos 

dossiês logo no início do processo de incorporação permitirá a mais efetiva e 

articipação social. Além disso, eventuais erros podem ser apontados 

logo no início do processo, qualificando as decisões. 

6) Audiências públicas obrigatórias: Atualmente o Secretário de Ciência, 

Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde pode convocar audiência 

públicas sempre que entender necessário. Na prática, até hoje isso nunca aconteceu. 

Esse instrumento de participação social também poderá tornar o processo mais 

democrático e qualificado, razão pela qual propomos que seja uma fase obr

No ensejo, reiteramos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, e 

confiamos que, somando esforços, poderemos construir um mundo livre de mortes 

Atenciosamente,   

LUCIANA HOLTZ DE CAMARGO BARROS                              TIAGO FARINA MATOS

Presidente do Instituto Oncoguia                             Coordenador de Advocacy

Atualmente a CONITEC é formada por 13 membros. Onze deles 

ederal de Medicina e um 

o Conselho Nacional de Saúde. Será que essa é a melhor composição? Passados mais 

de 5 anos de criação da CONITEC, propomos uma rediscussão sobre esse aspecto.  

3) Via facilitada de submissões para associação de pacientes e sociedades 
embora qualquer um possa demandar análises da CONITEC, na prática, o 

dossiê exigido é extremamente técnico e custoso, o que inviabiliza a participação 

oportuna de associações de pacientes e sociedades médicas. Se ninguém pede, a 

alia. E se não há avaliação, a tecnologia não é oferecida pelo SUS. 

Nossa proposta envolve intensificar 

efetividade aceito 

5) Divulgação integral dos dossiês logo que protocolados pelo demandante: 
Quanto mais transparente for o processo mais confiável ele é. A divulgação dos 

dossiês logo no início do processo de incorporação permitirá a mais efetiva e 

articipação social. Além disso, eventuais erros podem ser apontados 

Atualmente o Secretário de Ciência, 

de convocar audiência 

públicas sempre que entender necessário. Na prática, até hoje isso nunca aconteceu. 

Esse instrumento de participação social também poderá tornar o processo mais 

democrático e qualificado, razão pela qual propomos que seja uma fase obrigatória. 

No ensejo, reiteramos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, e 

confiamos que, somando esforços, poderemos construir um mundo livre de mortes 

TIAGO FARINA MATOS 

Advocacy 


