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 Consulta Pública Conitec/ SCTIE Nº 59/2020 - Técnico - Dasatinibe para leucemia linfoblástica

  Identificação do participante 

1) Informe o tipo de pessoa:  

Pessoa Jurídica

1.7) CNPJ:  

11.417.283/0001-98

1.8) Razão social:  

Instituto Oncoguia

1.9) Nome:  

Instituto Oncoguia

1.10) Classificação da pessoa jurídica:  

Grupos/associação/organização de pacientes

2) Local que reside:  

Brasil

2.1) Estado:  

São Paulo

2.1) Município:  

São Paulo

2.2) Telefone:  

(11) 9842-80014

3) E-mail:  

advocacy@oncoguia.org.br

4) Como você ficou sabendo desta Consulta Pública?  

Diário Oficial da União

5) Deseja receber informações sobre o tema específico da Consulta Pública por e-mail?  

Sim

6) Deseja receber informações de todas as ações da Conitec por e-mail?  

Sim

  Recomendação preliminar da Conitec 

7) A recomenação preliminar da Conitec foi NÃO favorável à proposta de incorporação do dasatinibe para
adultos com leucemia linfoblástica aguda cromossomo Philadelphia positivo resistentes. Você concorda
com a recomendação?  

Não Concordo e Não Discordo

8) Comente:  

As sociedades médicas de especialidades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) têm sido as referências técnicas
consultadas e consideradas pelo Instituto Oncoguia na ocasião de consultas públicas envolvendo avaliação de
tecnologias em saúde. 

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde agradece a sua
contribuição.

Em breve, a Conitec tornará público o resultado desta Consulta Pública. Acompanhe no endereço
eletrônico: www.conitec.gov.br/consultas-publicas.

Anote o protocolo
 Formulários:  Consulta Pública Conitec/ SCTIE Nº 59/2020 - Técnico - Dasatinibe para leucemia linfoblástica
 Protocolo:  60301.10sVoXcJamfbo

http://www.conitec.gov.br/consultas-publicas
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Assim, no que diz respeito aos aspectos relacionados às evidências clínicas (eficácia, segurança, efetividade e qualidade
metodológica dos estudos), o Instituto Oncoguia apoia e ratifica o posicionamento emitido pela ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA E TERAPIA CELULAR, instituição de âmbito nacional com maior
credibilidade técnico-científica na matéria, objeto desta Consulta Pública.

  Evidências clínicas 

Considerando os aspectos do relatório de recomendação indicados a seguir (evidência clínica, avaliação econômica,
impacto orçamentário e recomendação inicial da Conitec), especifique sua contribuição.

9) Deseja realizar alguma contribuição relacionada às evidências clínicas?  

Não

  Avaliação econômica 

12) Deseja realizar alguma contribuição relacionada à avaliação econômica?  

Não

  Impacto orçamentário 

15) Deseja realizar alguma contribuição relacionada ao impacto orçamentário?  

Não

  Outras contribuições 

18) Deseja realizar alguma contribuição além dos aspectos citados (evidência clínica, avaliação
econômica, impacto orçamentário e recomendação preliminar da Conitec?  

Não
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