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PROCESSOS DE CONSTITUIÇÃO DE PROTOCOLOS
CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS É TEMA DE
REUNIÃO ENTRE ÁREAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Integração entre áreas do MS marcam novos rumos na saúde
A CONITEC, por meio da sua Secretaria-Executiva, realizou na sexta-feira (08/04), reunião com o Departamento de Vigilância em Doenças
Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (DEVIT/SVS/MS) e a Coordenação-Geral de Assistência Farmacêutica
e Medicamentos Estratégicos da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (CGAFME/DAF/SCTIE), com o
objetivo de apresentar aos responsáveis das áreas, os requisitos e etapas necessárias para o início e desenvolvimento de Protocolos Clínicos e
Diretrizes Terapêuticas (PCDT.
Além da discussão dos aspectos legais e técnicos envolvidos no processo de elaboração de futuros PCDT pelas áreas, também foram debatidas
formas de fortalecer a integração e multidisciplinaridade entre as diversas áreas do Ministério da Saúde, unindo vigilância e assistência em uma
mesma frente de trabalho.

ENQUETE PERMITE SOCIEDADE CONTRIBUIR NA
ELABORAÇÃO DO PCDT DA DOENÇA DE CHAGAS
Interessados terão até o dia 03 de maio para envio das contribuições
No dia mundial de Combate à Doença de Chagas (14/04), a CONITEC disponibiliza uma enquete para consulta à sociedade sobre a proposta
de elaboração do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) destinado ao cuidado do indivíduo com Doença de Chagas (DC) no Brasil.
A DC é ocasionada pela infecção humana pelo protozoário Trypanosoma cruzi, cujos vetores são os triatomíneos (família Reduviidae), insetos
hematófagos popularmente conhecidos como barbeiros ou bicudos. Estima-se que haja no Brasil, atualmente, pelo menos um milhão de
pessoas infectadas por T.Cruzi. Nos últimos anos, a transmissão oral tem sido a principal responsável pela incidência da doença, principalmente
na região amazônica.
Enquete
A finalidade da enquete é possibilitar a participação da sociedade desde a primeira etapa da elaboração do PCDT (definição de escopo). Os PCDT
são documentos que têm como objetivo garantir o melhor cuidado de saúde no SUS, incluindo recomendações de condutas, medicamentos ou
produtos para as diferentes fases evolutivas de um agravo à saúde ou de uma determinada condição.
A enquete estará disponível até o dia 03 de maio. Para participar acesse o formulário no site da CONITEC (conitec.gov.br) e dê a sua contribuição.
Sua participação é de extrema importância em todo esse processo.
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aconteceu na reunião
Na 44ª reunião da CONITEC, realizada nos dias 06 e 07/04/2016, os membros do plenário emitiram recomendações que foram
encaminhadas para decisão do Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Foram elas:
• Não incorporação da ivabradina para o tratamento de insuficiência cardíaca crônica moderada a grave
• Incorporação do golimumabe para o tratamento da espondilite anquilosante
• Não incorporação do Teste de cadeia livre – relação kappa/lambda para diagnóstico de gamopatias monoclonais
• Não incorporação do dexrazoxano para prevenção de cardiomiopatias associadas à utilização de antraciclinas
Durante a reunião, o plenário também deliberou por encaminhar para Consulta Pública a seguinte matéria:
• Clozapina para o tratamento de psicose relacionada à Doença de Parkinson

SECRETÁRIO DA SCTIE COMPARECE A
44º REUNIÃO DA CONITEC
O Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde
- SCTIE/MS, Dr. Eduardo de Azeredo Costa, esteve presente, no dia 06/04, na 44ª
reunião do plenário da CONITEC. Ele elogiou o trabalho desenvolvido pela CONITEC e
reconheceu a comissão como instrumento indutor de melhorias na saúde das pessoas
e também na economia do país.
As reuniões da CONITEC acontecem mensalmente e têm por objetivo avaliar e recomendar
a incorporação, exclusão ou alteração pelo SUS de tecnologias em saúde, bem como
sobre a constituição ou alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.
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Consultas Públicas

Decisão Final

Relatórios para Sociedade

CP n˚10
Recomendação preliminar relativa à
proposta de incorporação da clozapina
para o tratamento de psicose relacionada
à doença de Parkinson. Publicada no DOU
em 14/04/2016

Portaria SCTIE/MS nº 14/2016
de 12/04/2016
Incorporação do golimumabe para o
tratamento da artrite psoriásica.

Clozapina para psicose associada à
Doença de Parkinson.

Período: 15/04/2016 à 04/05/2016

Portaria SCTIE/MS nº 13/2016
de 12/04/2016
Não incorporar o sistema intrauterino
liberador de levonorgestrel 52 mg para
anticoncepção em mulheres de 15 a 19
anos de idade.

Prorrogação CP n˚9
Recomendação
preliminar
relativa
à proposta de Diretriz Metodológica
de Avaliação de Desempenho de
Tecnologias em Saúde: Desinvestimento
e Reinvestimento. Publicada no DOU em
18/04/2016

Relatório Portaria

Relatório Portaria

Período: 29/03/2016 à 28/04/2016

conitec.gov.br

ver relatório
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