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Busca aprimorar o processo de incorporação de tecnologias ao SUS 
através de critérios de análise claros e transparentes. Nesse sentido, 
obriga:

O que o projeto prevê

Posicionamento  Oncoguia 
Desde a criação da Conitec, o Oncoguia trabalha em prol de 
melhoramentos no processo de ATS no SUS. Verificamos pontos 
cruciais que precisam ser melhorados para aperfeiçoar a decisão 
final sobre a incorporação de tecnologias, para que não sobre 
margens para subjetividade. 

Entendemos que o presente projeto é complexo e necessita de 
profundo debate para que defina da melhor forma possível os critérios 
que a ATS no SUS deverá seguir. 

Assim, somos favoráveis à instituição da transparência e 
publicidade em todo o processo de ATS, bem como a escolha de 
representantes de instituições técnicas e com expertise nos 
processos de avaliação das tecnologias. 

Todos os direitos reservados ao Oncoguia

regulamentação e divulgação 
das metodologias de avaliação 
econômica, inclusive em relação 
aos parâmetros de 
custo-efetividade 

que os processos de ATS no SUS 
sejam públicos e distribuídos de 
forma aleatória para análise, 
respeitada a especialização e a 
competência técnica.

A Avaliação de Tecnologias em Saúde é instrumento importante para a garantia 
de sustentabilidade dos sistemas de saúde, porque permite definir o que vai estar 
disponível para a população dentro das capacidades daquele sistema. Esta 
técnica é utilizada nos mais variados sistema de saúde mundo a fora e no Brasil 
não poderia ser diferente. No entanto, a ATS precisa seguir critérios claros e 
técnicos para que corresponda com as necessidades da população, o que hoje 
não está bem definido. Ajustes ainda precisam ser feitos para aperfeiçoar o 
processo e é isso que esse projeto pretende trazer. 

Por quê esse PL é importante?

permite que a Conitec 
autorize o uso de 
medicamentos no SUS com 
indicação distinta da bula 
(uso off label)

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2279744

