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Editorial
Recentemente, o NATS do HC Unicamp recebeu um questionamento sobre o uso de Bevacizumabe para tratamento de edema
macular secundário à diabetes. Este medicamento tem sido utilizado internacionalmente nesta indicação, com bons resultados,
porém de forma off-label, o que gera dúvidas quanto adequação desta conduta e seus impactos assistenciais,legais e éticos.
Sobre esta situação, em específico, a Conitec já elaborou um relatório de recomendação em que propõe a oficialização desta
indicação no território nacional, recentemente posto em consulta pública com inúmeras contribuições que valem a pena serem
consultados (http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2015/Relatorio_Antiangiogenicos.pdf). A deliberação deve ocorrer
na próxima reunião da Conitec em março.
De fato, o uso off-label de medicamentos ou produtos para saúde é um tema bastante controverso e, por este motivo, a Conitec
tem se preocupado com esta questão. Um artigo interessante, produzido pela Conitec em 2012, com o tema "Uso off label: erro ou
necessidade?" permanece muito atual (http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102012000200026).
Boa leitura!

Notícias da CONITEC

Publicações de interesse

Neste início de ano, a Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no SUS - Conitec já publicou várias decisões
relacionadas à incorporação novas tecnologias:
 Hidroxocobalamina para intoxicação por cianeto;
 Everolimo, Sirolimo e Tacrolimo em transplantes
pulmonares;
 Risperidona para transtornos do espectro do autismo.
Estes e outras decisões sobre não incorporação ou de exclusão
estão disponíveis no link:
http://conitec.gov.br/index.php/decisoes-sobre-incorporacoes

Em destaque
O Projeto Evid@SP, financiado pela Fapesp / PP-SUS, teve por
objetivo analisar o impacto das informações disponibilizadas
no Portal Saúde Baseada em Evidências na prática clínica dos
profissionais de saúde do Estado de São Paulo. Finalizado em
dezembro/2015, foi publicado o relatório "A implantação de
iniciativas em saúde baseada em evidências: recomendações
aos gestores da saúde." Vale a pena consultar!
https://www.researchgate.net/publication/292153017_A_implantacao_de_iniciativas_e
m_saude_baseada_em_evidencias_recomendacoes_aos_gestores_da_saude

Proteção à privacidade e acesso às informações em
saúde: tecnologias, direitos e ética.
O Instituto de Saúde da SES-SP publicou um livro que traz luz à
discussão sobre a privacidade e direitos do usuário dos
serviços de saúde quanto aos seus dados, registrados em
tantos sistemas de tecnologia de informação utilizados pelas
equipes assistenciais. A profusão de tecnologias de prontuário
eletrônico, algumas conectadas à internet, geram
preocupação quanto à integralidade e segurança destes
arquivos. Um trecho do livro afirma "levantamento
bibliográfico, realizado nas bases de dados MEDLINE via
PubMed, Scielo e Web of Science, no período de 2000 a 2014,
sobre violação de privacidade em ambientes hospitalares,
evidenciou que, não apenas no Brasil como também em
outros países, as normas, os regulamentos e os mecanismos
de segurança são fundamentais, mas por si só têm se
mostrado insuficientes para a preservação do direito à
privacidade". Em 19 capítulos a publicação aborda aspectos do
E-saúde, privacidade na internet, segurança da informação,
telessaúde e telemedicina, prontuário eletrônico no SUS, Lei
de acesso à informação e redes sociais.
http://www.saude.sp.gov.br/resources/instituto-de-saude/homepage/temassaude-coletiva/pdfs/14470instsaude.pdf

Eventos / Oportunidades
11º Curso de Capacitação de Saúde Baseada em Evidências para profissionais da área da Saúde e da Gestão da Saúde, ligados ao
SUS (início em 17 de Março as 10hs) e Curso de Capacitação em Direito à Saúde Baseada em Evidências para gestores e
profissionais do Direito - Juízes, Promotores, Procuradores, Defensores Públicos, Advogados e Gestores da Saúde (início em 18 de
Março às 10hs). Os cursos são gratuitos, com aulas semanais via Web até dezembro/2016 e o aluno pode assisti-los ao vivo ou no
horário que melhor se adapte. Informações no Site www.hospitalsiriolibanes.org.br
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