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A incorporação, exclusão ou al-
teração de tecnologias em saúde
na rede pública é feita pela Comis-
são Nacional de Incorporação de
Tecnologias no SUS (Conitec), li-
gada ao Ministério da Saúde. Essa
comissão também é responsável
pela constituição ou alteração de
Protocolos Clínicos e DiretrizesTe-
rapêuticas (PCDT). A avaliação le-
va em conta aspectos como eficá-
cia, efetividade e segurança da tec-
nologia, e avaliação econômica
dos benefícios e dos custos em re-
lação às tecnologias já existentes.

Clarice Petramale, diretora do
Departamento de Gestão e Incor-
poração de Tecnologias em Saúde
do Ministério da Saúde, que parti-
cipou do Fórum Oncoguia e res-
pondeu a questionamentos sobre
a demora na incorparação de al-
guns medicamentos, garante que
as decisões são sempre embasa-
das em critérios técnicos. “Não
tem sido falta de recursos o moti-
vo para não incorporar. É quando
o custo daquela inovação não
compensa o benefício que ela dá,
quando esse benefício é muito
pequeno ou incerto”, afirma.

Uma das críticas é a de que a
lista de medicamentos incorpora-
dos pelo SUS não atende sequer o
rol mínimo definido pela Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS)

para a doença. A última atualiza-
ção da lista ocorreu no ano passa-
do e inclui 16 novos medicamen-
tos para o câncer, totalizando 46
fármacos voltados para o trata-
mento da doença.

“Nosso Brasil enfrenta sérios
problemas no atraso da incorpo-
ração de novas tecnologias quan-
do diz respeito ao tratamento on-
cológico”, observa Nivaldo Farias
Vieira, diretor da clínica OncoHe-
matos. “O mesmo país que possui
o tratamento de aids mais moder-
no e avançado do mundo, inteira-
mente oferecido pelo governo

federal, sem nenhuma participa-
ção da iniciativa privada, ainda
teima em discussões absoluta-
mente obsoletas quando o tema é
câncer e o aumento de sobrevida
dos pacientes em tratamento on-
cológico”, completa.

Clarice Petramale rebate di-
zendo que a OMS também sugere
o esforço conjunto entre os fabri-
cantes e as nações para que os re-
médios sejam ofertados a preços
acessíveis e adequados a realida-
des locais.“É claro que um país de
primeiro mundo, que tem um PIB
elevado e que está com uma eco-
nomia em franco desenvolvimen-
to, pode pagar mais do que um
país que está em desenvolvimen-
to, que ainda tem muitas deman-
das de outras doenças importan-
tes para serem cuidadas e que, pi-
or, está em recessão”, descreve.
Para ela, diante desse cenário, se-
ria necessário que as fabricantes
oferecessem descontos nas pro-
postas de incorporação ao SUS.

Ela concorda, no entanto, que
o diálogo com todos os agentes
envolvidos, inclusive com as as-
sociações de pacientes, é extre-
mamente importante no sentido
de garantir o objetivo comum:
ajudar o país a ter um sistema de
saúde público, universal, compe-
tente e possível.
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O Instituto Oncoguia reúne
dados sobre a doença e sobre
todo o processo de diagnóstico
e de tratamento, inclusive os
direitos do paciente. Busque no
site www.oncoguia.org.br ou
ligue para o Programa de
Apoio ao Paciente (PAP) no
0800-773-1666. O atendimento
é das 9h às 17h, de segunda a
sexta-feira.


