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Atualização do Protocolo Clínico de hepatite C
e coinfecções
A CONITEC atualizou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de hepatite C e coinfecções e ampliou o acesso ao tratamento
medicamentoso para todos os pacientes infectados pelo vírus causador da doença (Hepatitis C virus - HCV). Considerada uma doença
silenciosa, é transmitida através do sangue contaminado, nas relações sexuais ou pelo compartilhamento de objetos cortantes contaminados.

Portadores de doença de Paget
terão novo medicamento no SUS
Pacientes com doença de Paget, doença rara que atinge os ossos, terão à disposição mais
um medicamento para o controle da enfermidade. O Ministério da Saúde incorporou, após
avaliação da CONITEC, o medicamento ácido zoledrônico, que atua especificamente na
restauração óssea e alivia a dor de quem sofre com a doença. Leia mais.

SUS passa a ofertar eculizumabe
Pessoas com hemoglobinúria paroxística noturna (HPN) terão pelo SUS acesso ao único
medicamento existente para tratamento, o eculizumabe. A HPN é uma doença rara e sem
cura, que afeta o sistema sanguíneo do paciente, causada por um defeito na membrana das
hemácias. Leia mais.
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Governo avalia inclusão
no SUS de vacina que
amplia a proteção contra
pneumonia bacteriana em
pacientes de risco

LEIA A MATÉRIA COMPLETA AQUI

Fenilcetonúria tem medicamento
incorporado ao SUS
Mulheres que desejam engravidar e gestantes com fenilcetonúria (FNC) poderão receber pelo
SUS o tratamento durante a gravidez. Após análise dos estudos apresentados pela CONITEC,
o Ministério da Saúde incorporou o medicamento dicloridrato de sapropterina ao SUS. A FNC é
uma doença rara na qual os pacientes apresentam deficiência para quebrar adequadamente as
moléculas do aminoácido fenilalanina, presente nas proteínas de origem animal e vegetal. Se
não tratada durante a gravidez pode trazer problemas aos bebês. Leia mais.
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Eltrombopague olamina para portadores de
doença sanguínea é incorporado ao SUS
O Ministério da Saúde incorporou o medicamento eltrombopague olamina para pacientes com púrpura trombocitopênica imunológica (PTI). O
medicamento será ofertado pelo SUS como mais uma alternativa terapêutica, de acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas. A
PTI é uma doença autoimune caracterizada pela destruição das plaquetas. O novo fármaco incluído no tratamento ofertado é capaz de elevar
o número dessas estruturas e reduzir o risco de sangramentos nos pacientes. Leia mais.

Atualização do PCDT da anemia hemolítica
autoimune é publicada
No dia 10 de dezembro, foi divulgado no Diário Oficial da União a atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Anemia
Hemolítica Autoimune. Leia mais.

Ministério da Saúde incorpora medicamentos
para mucopolissacaridose ao SUS
O SUS ofertará à população os medicamentos alfaelosulfase e galsulfase para o tratamento dos pacientes com mucopolissacaridose, tipos IV
e VI, respectivamente. A mucopolissacaridose consiste em um distúrbio genético que afeta a produção de enzimas, substâncias fundamentais
para diversos processos químicos no organismo. A doença não tem cura, mas o tratamento adequado é capaz de reduzir complicações e
sintomas, assim como impedir o seu agravamento. Leia mais.
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CONSULTAS PÚBLICAS

Insulinas análogas de ação prolongada são
avaliadas
Está aberta a consulta pública para análise da incorporação no SUS das insulinas de ação prolongada (glargina, detemir e degludeca) para
pacientes com diabetes mellitus tipo I e II. Até o 17 de janeiro, pacientes, profissionais de saúde, gestores e demais interessados poderão
participar do processo e enviar suas contribuições para a Comissão. Leia mais.

CONITEC analisa incorporação de duas próteses
para cirurgias de quadril
Até o dia 16 de janeiro, a população poderá enviar contribuições e auxiliar a CONITEC na análise sobre a incorporação de duas próteses
para pacientes submetidos à cirurgia de quadril. As consultas públicas abertas analisam a inclusão das tecnologias: prótese de cerâmica-polietileno, para cirurgia em pacientes jovens, e componente acetabular de tântalo, para cirurgia de revisão em pacientes que já possuem
outro tipo de prótese, mas que tiveram alguma falha no tratamento. Leia mais.

Saiba as novidades sobre as Diretrizes Brasileiras
de Intoxicações por Agrotóxicos
Entre os dias 18 de dezembro e 7 de janeiro, a população pôde contribuir com a elaboração das Diretrizes Brasileiras para Diagnóstico e
Tratamento de Intoxicações por Agrotóxicos - Capítulo 3. O tema colocado em consulta pública se referiu à recomendação para o atendimento
de pacientes intoxicados por formulações à base de glifosato, um tipo de agrotóxico usado para matar ervas daninhas. Os produtos à base
de glifosato ocupam a primeira posição em termos de volume de comercialização no Brasil e, consequentemente, têm ocorrido um aumento
progressivo das intoxicações em seres humanos por superexposição a este tipo de produto. Leia mais.

Consulta pública para ampliação do tratamento
para hanseníase
Está em avaliação na CONITEC a proposta de ampliação do uso da clofazimina, para tratamento de pacientes em estágios iniciais de hanseníase.
Esse medicamento integra um novo esquema terapêutico para a doença, chamado de multidrogaterapia única, aprovado pela Comissão em
sua última reunião. Entre os dias 14 de dezembro e 3 de janeiro, a população pôde enviar contribuições sobre o tema. A hanseníase é uma
doença crônica, infectocontagiosa, que acomete principalmente pele e nervos periféricos, e pode levar a incapacidades físicas. Leia mais.

Medicamento para o tratamento de linfoma é
analisado
Novo medicamento para tratamento de linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer do sistema linfático, está em análise na CONITEC. Entre os dias
30 de novembro e 19 de dezembro, a população pôde contribuir com o tema. Brentuximabe vedotina é indicado para pacientes adultos nos
casos em que, mesmo após tratamento, os doentes não apresentam melhoras ou para aqueles em que, após o transplante, são acometidos
novamente pela doença. Leia mais.
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ACONTECEU NA REUNIÃO
Na 73ª Reunião, realizada nos dias 5 e 6 de dezembro de 2018, os membros da CONITEC emitiram recomendações que foram encaminhadas
para decisão do Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde.
Decisões:
• Aprovar as Diretrizes Brasileiras para tratamento de intoxicações por agrotóxicos - Capítulo 2;
• Aprovar as Diretrizes Brasileiras para a utilização de endopróteses em aorta torácica descendente;
• Aprovar a atualização do PCDT de hepatite C e coinfecções;
• Aprovar as Diretrizes Brasileiras para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida;
• Recomendar a não incorporação do alentuzumabe para esclerose múltipla remitente recorrente após falha terapêutica a duas ou mais
terapias;
• Recomendar a incorporação do alfaelosulfase para mucopolissacaridose tipo IVa (MPS IVa; síndrome de Morquio A);
• Recomendar a incorporação do galsulfase para a terapia de reposição enzimática de longo prazo, em pacientes com diagnóstico
confirmado de mucopolissacaridose tipo VI (deficiência de Nacetilgalactosamina 4-sulfa);
• Recomendar a incorporação do eculizumabe para hemoglobinúria paroxística noturna (HPN);
• Aprovar a atualização do PCDT de acromegalia;
• Aprovar a atualização do PCDT para imunossupressão de transplante hepático em pediatria;
• Recomendar a incorporação do ácido zoledrônico para doença de Paget;
• Recomendar a não incorporação do nintendanibe para fibrose pulmonar idiopática (FPI);
• Recomendar a não incorporação do pirfenidona para fibrose pulmonar idiopática (FPI);
• Recomendar a incorporação do acetato de glatirâmer 40 mg para esclerose múltipla recorrente remitente (EMRR);
• Recomendar a não incorporação do tacrolimo de liberação prolongada para profilaxia de rejeição em transplante renal;
• Recomendar a não incorporação do tacrolimo de liberação prolongada para profilaxia de rejeição em transplante hepático;
• Recomendar a não incorporação do cloridrato de propranolol (solução oral 3,75 mg/ml) para hemangiona infantil.
Durante a reunião, o Plenário também deliberou por encaminhar para Consulta Pública as seguintes matérias:
• Prótese de cerâmica para pacientes jovens;
• Prótese de cerâmica para revisão de artroplastia de quadril com utilização de prótese de material de tipo diverso da prótese utilizada
na artroplastia primária;
• Diretriz de intoxicações por agrotóxicos – Capítulo 3;
• Esquema terapêutico para tratamento da hanseníase;
• Dabigatrana para prevenção de acidente vascular cerebral e idarucizumabe para reversão do efeito anticoagulante do dabigatrana em
pacientes com fibrilação atrial não valvar;
• Vacina pneumocócica conjugada 13-valente;
• Análogos de insulina de ação longa para diabetes mellitus tipo I e II.
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CONSULTAS PÚBLICAS - DEZEMBRO
CP nº 76/2018
Diretrizes Brasileiras para Diagnóstico e Tratamento de
Intoxicações por Agrotóxicos - Capítulo 3
Publicada no DOU 17/12/2018
Início: 18/12/2018		
Término: 07/01/2019

CP nº 79/2018
Prótese de cerâmica-polietileno para artroplastia total de
quadril em pacientes jovens
Publicada no DOU 27/12/2018
Início: 28/12/2018
Término: 16/01/2019

CP nº 77/2018
Proposta de esquema terapêutico para o tratamento da
hanseníase - multidrogaterapia única (MDT-U)
Publicada no DOU 14/12/2018
Início: 15/12/2018		
Término: 03/01/2019

CP nº 80/2018
Insulinas análogas de ação longa para o tratamento de
diabetes mellitus tipo II
Publicada no DOU 28/12/2018
Início: 29/12/2018
Término: 17/01/2019

CP nº 78/2018
Prótese para artroplastia de quadril de revisão com material
diverso da primária (componente acetabular de tântalo para
cirurgia de revisão de prótese de quadril)
Publicada no DOU 27/12/2018
Início: 28/12/2018		
Término: 16/01/2019

CP nº 81/2018 (PRAZO PRORROGADO)
Insulinas análogas de ação prolongada para o tratamento
de diabetes mellitus tipo I
Publicada no DOU 28/12/2018
Início: 29/12/2018
Término: 28/01/2019

RELATÓRIOS PARA SOCIEDADE
Número 132 - Dezembro/2018
Indicação: Insuficiência cardíaca
Medicamento: Sacubitril/Valsartana

Número 136 - Dezembro/2018
Indicação: Diabetes mellitus tipo I
Medicamento: Insulinas análogas de ação prolongada

Número 134 - Dezembro/2018
Indicação: Artroplastia de quadril de revisão
Produto: Prótese com material diverso da primária

Número 137 - Dezembro/2018
Indicação: Diabetes mellitus tipo II
Medicamento: Insulinas análogas de ação longa

Número 135 - Dezembro/2018
Indicação: Artroplastia total de quadril em pacientes jovens
Produto: Prótese de cerâmica-polietileno
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