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Novos caminhos da ciência  em 
busca da melhoria da saúde

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) é o 

órgão responsável por auxiliar o Ministério da Saúde na incorporação, exclusão 

ou alteração de uma tecnologia em saúde. Ela também é responsável pela 

elaboração ou alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs).

A CONITEC recebe o pedido de 
incor poração, que pode ser feito 
por qualquer membro da socieda
de, pelo fabri cante da tecnologia, 
por sociedades médi cas e de pa
cientes, pelo Minis tério da Saúde e 
por outras instituições, e avalia se 
a DOCUMENTAÇÃO exigida está 
correta.

O Secretário da SCTIE analisa o docu mento 
e avalia se é necessário encaminhar o assunto 
para audiência pública. A audiência é aberta 
quando há necessidade de debater com a 
sociedade a incorporação.

Essa etapa não é obrigatória 
no processo de avaliação de 
uma nova tecnologia. 

A CONITEC endossa ou não a pri meira reco
mendação, pois a con sulta pública pode cau
sar mudança na deci são inicial da Comis são. 
O rela tório então é encaminhado para a Se
cretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos (SCTIE) do Minis tério da Saúde.

O secretário emite sua deci 
são e a publica no Diário Ofi
cial da União (DOU). Publi  ca da 
a portaria de incorpora ção, o 
Ministério da Saúde tem um 
prazo de 180 dias para dispo
nibilizar a tecnologia no SUS.
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Em seguida, a CONITEC realiza a ava
liação dos estudos apresentados pelo 
solicitante da incorporação (eficácia, 
segurança, avaliação econômica e im
pacto orçamentário). Se for o caso, são 
solicitados estudos complementares.
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A CONITEC tem um prazo de  
180 dias, prorrogáveis por mais 90, 
para concluir a avaliação dos pedidos 
de incorporação protocolados  
junto ao órgão.

O documento é analisado e a CONI-
TEC faz um relatório com a primeira 
recomendação sobre adotar ou não a 
tecnologia no SUS.
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As contribuições do 

público podem incluir 

informações sobre a 

doença/condição e a 

tecnologia que está sendo 

avaliada, como, por exemplo:

» Sintomas da doença com os 

quais são difíceis de conviver.

» Se a doença pode levar à morte.

» Impacto nas atividades  

de rotina. 

» Se a tecnologia ajuda os 

pacientes a  viverem melhor.

» Quão importantes são os 

benefícios para os paciente.

20
dias

O parecer é encaminhado para 
consulta Pública, o que fica dis-
ponível para receber contribui-
ções por 20 dias. A participação 
da população nesta etapa do 
processo de avaliação da tecno-
logia é fundamental.
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