
Você, cidadão, veja por que 
é importante participar desta 

consulta pública. 

Participe da

Consulta 
Pública

>



O que é Consulta Pública?
É um momento em que você pode dar a sua opinião para ajudar 
o governo a avaliar um tema para tomar uma decisão.

Para promover a participação da sociedade no processo 
de tomada de decisão para a inclusão de medicamentos e 
outras tecnologias no SUS, a Conitec (órgão do governo 
responsável pela avaliação de novas tecnologias e 
medicamentos) disponibiliza suas recomendações 
em consulta pública por um prazo de 20 dias. 

Como Contribuir?
Após ler o relatório técnico do medicamento/tecnologia, os cidadãos podem 
fazer suas sugestões e comentários sobre o assunto. Essas contribuições 
devem ser inseridas no formulário eletrônico disponível no portal da Conitec.

A cada consulta pública é disponibilizado o formulário eletrônico:

Contribuição para pacientes ou responsáveis.
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Sobre o Diabetes no Brasil
O Brasil é o 4º país do mundo com maior número de 

pacientes com diabetes. São 12,5 milhões de pessoas com 
a doença, sendo 90% desses pacientes com diabetes tipo 2.1

No cenário brasileiro, 73% estão com 
o açúcar do sangue descontrolado2, 

mesmo em tratamento. 
Quando olhamos as complicações do diabetes, os dados 
mostram que 350.000 pessoas morrem todo ano de doenças 
cardiovasculares, que são a principal causa de morte no Brasil.3

35% dos pacientes com insuficiência cardíaca (“coração 
fraco”) irão morrer no primeiro ano de diagnóstico.4

Outro fator de risco importante é a Doença Renal Crônica 
que atinge 1 a cada 3 pacientes com diabetes tipo 2.3

Por Que a Incorporação de Medicações  
Inovadoras é Importante?

A Consulta Pública em questão traz a possibilidade de incorporação pelo governo 
federal de medicações inovadoras no tratamento do diabetes tipo 2.

Esta consulta pública da qual você tem oportunidade de participar traz o olhar para novos 
medicamentos que visam melhorar cada vez mais os tratamentos disponíveis pelo SUS.
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Entre em:  
conitec.gov.br/

consultas-publicas

Vá até a consulta 
pública: 

Empagliflozina 
e dapagliflozina 

para DM2

Cidadão, deixe sua 
opinião em: Experiência 

ou Opinião.

Paciente: selecionar 
pessoa física e 

complete todos os 
dados solicitados.

Preencher 
obrigatoriamente: 

Estado de residência, 
um e-mail válido/ativo 
e telefone com DDD.

Selecionar o item 
que mais se adequa 

a maneira que 
você teve acesso a 
consulta pública.

Para completar o 
passo 6, você deve ler 
a proposta de PCDT 

(protocolo e diretrizes 
terapêuticas), que é a 
proposta detalhada a 

respeito da padronização 
e disponibilização da 
medicação no SUS.

Nesse momento, você deve assinalar, 
caso tenha algo a acrescentar ou não. 

Em caso negativo, deve continuar 
para o próximo passo. 

Em caso positivo, aparecerá outra 
caixa, para ser preenchido, quais os 

pontos que você quer contribuir.

No item de comentário: você deve 
expressa toda sua experiência com o 

uso da medicação ou terapia proposta. 
Aqui você pode relatar, como essa 

medicação mudou seu estilo de vida, 
suas perspectivas, como se sente 

usando essa medicação além de como 
ela é importante para sua vida.

Para concluir, 
certifique-se que 

clicou em GRAVAR.

Caso sua associação de 
pacientes, disponibilize 

algum material, você 
poderá compartilhar 

nesse item, caso 
contrário, clique em “não” 

e siga para concluir.  

É simples de part icipar

Material destinado ao público leigo. 1631560 - Produzido em novembro/2019.
Referências: 1. International Diabetes Federation (IDF). Diabetes Atlas, 8th edition. http://www.diabetesatlas.org/resources/2017-atlas.html. Acesso em Dezembro de 2017. 2. 
Mendes ABV, Fittipaldi JA, Neves RC et al. Prevalence and correlates of inadequate glycemic control: results from a nationwide survey in 6,671 adults with diabetes in Brazil. Acta Di-
abetol. 2010;47(2):137-145. 3. Albuquerque DC, Neto JD, Bacal F, Rohde LE, Bernardez-Pereira S, Berwanger O and Almeida DR. I Brazilian Registryof Heart Failure - Clinical Aspects, 
Care Quality and Hospitalization Outcomes. Arquivos brasileiros de cardiologia. 2015;104:433-42. 4. GBD 2016 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, 
regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of 
Disease Study 2016. Lancet. 2017;390:1211-1259.

1 2

3

4 5 6

7

8 9

11

10

FI
M

Veja as perguntas que você vai encontrar na consulta pública:

>

http://conitec.gov.br/consultas-publicas
http://conitec.gov.br/consultas-publicas
http://conitec.gov.br/consultas-publicas
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=53283

