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Conheça o PCDT de imunossupressão de
transplante hepático em pediatria
A nova versão do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para imunossupressão de transplante hepático em pediatria foi publicado
no Diário Oficial da União no dia 14 de janeiro. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) aprovou o texto que
traz o aprimoramento da terapia com imunossupressores - medicamentos para equilibrar a resposta imunológica e evitar a rejeição e perda
do órgão transplantado. Confira

Novo tratamento para câncer de ovário
Pessoas com câncer de ovário terão mais uma alternativa para tratamento da enfermidade. A Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no SUS (CONITEC) aprovou a atualização das Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas (DDT) para a doença que inclui um novo
medicamento entre as opções terapêuticas: o bevacizumabe, quimioterápico utilizado para o tratamento de alguns cânceres. Confira

MS publica diretrizes para
tratamento de aneurismas
Com objetivo de orientar os profissionais de saúde envolvidos no tratamento de aneurisma, a
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) aprovou as Diretrizes
Brasileiras para utilização de endopróteses em aorta torácica descendente, procedimento
que tem como objetivo normalizar o fluxo de sangue. A aprovação das Diretrizes pelo
Ministério da Saúde foi publicada no Diário Oficial da União no dia 14 de janeiro. Confira

Protocolo Clínico de
acromegalia é atualizado
Mulheres que desejam engravidar e gestantes com fenilcetonúria poderão receber pelo SUS
o tratamento para a doença durante a gravidez. Após análise dos estudos apresentados pela
CONITEC, o Ministério da Saúde incorporou o medicamento dicloridrato de sapropterina ao
SUS. A fenilcetonúria é uma doença rara na qual os pacientes apresentam deficiência na
capacidade de quebrar adequadamente moléculas do aminoácido fenilalanina, presente nas
proteínas de origem animal e vegetal. Se não tratada adequadamente durante a gravidez
pode trazer problemas para os bebês. Confira
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SUS amplia rol de
tratamento para pacientes
com câncer renal
LEIA A MATÉRIA COMPLETA AQUI

Fibrilação atrial: doença
desconhecida, mas que
pode aumentar em cinco
vezes as chances de AVC
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CONSULTAS PÚBLICAS

CONITEC analisa novo tratamento para retirada
de cálculos do canal urinário
Utilizada para retirada de cálculos por método endoscópico, ou seja, sem a necessidade de cortes, a ureterolitotripsia transureteroscópica
(ULT) é um procedimento que fragmenta o cálculo que, posteriormente, é removido com auxílio de sondas. A avaliação para incorporação
ao SUS desse procedimento, realizada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), mostrou que a segurança
do procedimento é boa frente a outros já utilizados. Por isso, a recomendação inicial da CONITEC foi favorável a incorporação. Confira

Medicamentos para fibrilação atrial foram
tema de consulta pública

A CONITEC avaliou a incorporação, ao SUS, dos medicamentos dabigatrana e idarucizumabe para tratamento de fibrilação atrial. Os estudos
analisados sobre o uso dessas tecnologias mostraram haver muitas incertezas nos resultados apresentados e nas evidências sobre a
eficácia do tratamento. Por isso, os membros da Comissão recomendaram, inicialmente, a não incorporação ao SUS de ambas tecnologias.
Confira

CONSULTAS PÚBLICAS - JANEIRO
CP nº 01/2019
Ureterolitotripsia transureteroscópica para litíase do trato urinário
Publicada no DOU 11/1/2019
Início: 12/01/2019		
Término: 31/01/2019
CP nº 82/2018
Dabigatrana para prevenção do acidente vascular cerebral (AVC) em pacientes com fibrilação atrial não valvar que
não conseguem permanecer na faixa terapêutica de RNI com varfarina e do idarucizumabe para reversão do efeito
anticoagulante da dabigatrana em pacientes com fibrilação atrial não valvar
Publicada no DOU 31/12/2018
Início: 02/01/2019		
Término: 21/01/2019

RELATÓRIOS PARA SOCIEDADE
Número 138 - Janeiro/2019
Indicação: Fibrilação atrial
Medicamento: Dabigatrana e idarucizumabe
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Número 139 - Janeiro/2019
Indicação: Litíase do trato urinário
Procedimento: Ureterolitotripsia
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