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Publicada no portal da CONITEC em 09 de março de 2017

Foram publicadas as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal, que nasceram
de um esforço do Ministério da Saúde, por meio da Coordenação-Geral de Saúde da Mulher
do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas, da Secretaria de Atenção à Saúde
(CGSM/DAPES/SAS/MS), em conjunto com a CONITEC, outras áreas do Ministério da Saúde
e diversas instituições, sociedades e associações de profissionais (médicos e de enfermagem) e das mulheres, no intuito de qualificar o modo de nascer no Brasil.
Essas Diretrizes, assim como as “Diretrizes de Atenção à Gestante: a operação cesariana”,
visam a orientar as mulheres brasileiras, os profissionais e os gestores da saúde, nos âmbitos
público e privado, sobre importantes questões relacionadas ao parto, suas indicações e
condutas, baseadas nas melhores evidências científicas disponíveis.

O DOCUMENTO ENCONTRA-SE NA ÍNTEGRA
NO PORTAL E NO APLICATIVO DA CONITEC.
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SUS incorpora medicamento para
tratamento da otite externa aguda
Publicada no portal da CONITEC em 28 de março de 2017

Os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) poderão contar em até 180 dias, com uma nova tecnologia para tratamento da otite externa
aguda. Trata-se de uma associação entre os medicamentos sulfato de polimixina B 10.000 UI, sulfato de neomicina 3,5 mg/mL, fluocinolona
acetonida 0,25 mg/mL e cloridrato de lidocaína 20 mg/mL.
Atualmente, não há na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME – alternativas farmacêuticas para o tratamento de pacientes
com otite externa aguda. A alternativa terapêutica disponível no SUS é a assepsia local, realizada por profissional médico e que consiste na
remoção do cerume e limpeza local.

CONITEC disponibiliza seis consultas
públicas para manifestação da sociedade
Publicada no portal da CONITEC em 24 de março de 2017

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC disponibilizou hoje em (25/03) seis consultas públicas, com o propósito de receber da sociedade contribuições, opiniões, críticas e sugestões sobre as recomendações preliminares de incorporação de tecnologias
no SUS:
- Consulta pública nº 06 - Oxigenoterapia hiperbárica para o tratamento do pé diabético;
- Consulta pública nº 07 - Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Doença de Parkinson;
- Consulta pública nº 08 - Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Espondilite Ancilosante;
- Consulta pública nº 09 - Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Artrite Psoríaca;
- Consulta pública nº 10 - Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Doença de Gaucher;
- Consulta pública nº 11 - Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite C e Coinfecções.
As consultas públicas podem ser acessadas por meio do portal e do aplicativo da CONITEC até o dia 13/04.
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1ª videoconferência do programa “CONITEC
em Evidência” de 2017
Publicada no portal da CONITEC em 23 de março de 2017

Realizada no dia 20/03, com o tema “Qualidade das evidências nas recomendações da CONITEC”, a 1ª videoconferência do “CONITEC em
Evidência” de 2017 foi apresentada pelo Dr. Ivan Ricardo Zimmermann, técnico do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias
em Saúde (DGITS/SCTIE/MS). Ivan fez uma explanação sobre um estudo que analisou as recomendações da CONITEC sobre medicamentos,
demonstrando que a qualidade baixa de evidências científicas eleva significativamente a chance de se receber uma recomendação de
incorporação não favorável, refletindo a importância da avaliação crítica das evidências nas recomendações em saúde.
Durante a transmissão da videoconferência, houve 303 acessos via streaming (pela internet): 181 realizados por participantes do Brasil, 43
do Equador, 34 dos Estados Unidos, 04 de Portugal, 01 da Argentina e 01 da Bélgica.
O programa é realizado quinzenalmente e acontece às segundas-feiras, das 16h às 17h. As próximas videoconferências estão agendadas para
acontecer nos dias: 03/04, 17/04, 08/05 e 22/05.
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ACONTECEU NA REUNIÃO
Na 53a Reunião Ordinária da CONITEC, realizada nos dias 08 e 09 de março de 2017, 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 do alfanonacogue (Fator IX recombinante) no controle e prevenção de episódios hemorrágicos e para profilaxia de
atividades rotineiras e cirúrgicas de pacientes com hemofilia B menores de 19 anos de idade;
• Incorporação da alfataliglicerase para uso pediátrico na Doença de Gaucher.
• Incorporação da teriflunomida em pacientes com esclerose múltipla;
• Aprovação do PCDT de Imunossupressão no transplante de células-tronco hematopoiéticas;
• Incorporação de everolimo, tacrolimo, sirolimo, micofenolato de mofetila e de sódio para imunossupressão no transplante de célulastronco hematopoiéticas;
• Incorporação de everolimo, tacrolimo, sirolimo, micofenolato de mofetila e de sódio para imunossupressão no transplante de pâncreas;
• Aprovação do PCDT de imunossupressão no transplante de pâncreas;
• Ampliação do tempo de tratamento com sofosbuvir e daclastavir de 12 para 24 semanas nos casos de hepatite C genótipo 3 com
cirrose hepática;
• Ampliação do tratamento com sofosbuvir, daclastavir e ribavirina nos casos de hepatite C - genótipos 5 e 6;
• Incorporação dos medicamentos alfapeguinterferona 2a e alfapeguinterferona 2b no tratamento de pacientes de 3 a 18 anos com
Hepatite C;
• Não incorporação do rituximabe subcutâneo para o tratamento de linfoma não Hodgkin, folicular, CD20 positivo;
• Não incorporação do rituximabe subcutâneo para o tratamento de linfoma não Hodgkin difuso de grandes células B, CD20 positivo.
Durante a reunião, o plenário também deliberou por encaminhar para Consulta Pública as seguintes matérias:
• Trastuzumabe para tratamento do câncer de mama HER2-positivo metastático em primeira linha de tratamento;
• Pertuzumabe associado ao trastuzumabe e docetaxel no tratamento do câncer de mama HER2-positivo metastático em primeira linha
de tratamento;
• Oxigenoterapia hiperbárica para o tratamento do pé diabético;
• Atualização do PCDT da Doença de Parkinson;
• Mesilato de rasagilina no tratamento da Doença de Parkinson em terapia adjuvante com levodopa em pacientes com complicações
motoras e/ou não controlados;
• Sistema de Monitoramento de paciente transmissor de dados para marcapasso e CDI com Função Biotronik Home Monitoring 3G;
• Atualização de PCDT Espondilite Ancilosante;
• Atualização de PCDT Artrite Psoríaca;
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• Atualização de PCDT Doença de Gaucher;
• Atualização do PCDT Hepatite C e Coinfecções.

Consultas Públicas do mês de março
CP nº 06
Oxigenoterapia hiperbárica para o tratamento do pé diabético
Publicada no Diário Oficial da União de 24/03/2017
Período de 25/03/2017 a 13/04/2017
CP nº 07
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença de Parkinson
Publicada no Diário Oficial da União de 24/03/2017
Período de 25/03/2017 a 13/04/2017
CP nº 08
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Espondilite Ancilosante
Publicada no Diário Oficial da União de 24/03/2017
Período de 25/03/2017 a 13/04/2017
CP nº 09
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Artrite Psoríaca
Publicada no Diário Oficial da União de 24/03/2017
Período de 25/03/2017 a 13/04/2017
CP nº 10
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença de Gaucher
Publicada no Diário Oficial da União de 24/03/2017
Período de 25/03/2017 a 13/04/2017
CP nº 11
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Hepatite C e Coinfecções
Publicada no Diário Oficial da União de 24/03/2017
Período de 25/03/2017 a 13/04/2017
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Decisões publicadas em março
Portaria nº 488, de 06 de março de 2017, publicada em 7 de março de 2017.
Aprovação das Diretrizes Brasileiras para o tratamento de aneurisma da Aorta Abdominal.
Relatório Portaria
PORTARIA nº 11, de 13 de março de 2017, publicada em 15 de março de 2017.
Incorporação da caneta para injeção de insulina humana NPH e insulina humana regular.
Relatório Portaria
PORTARIA nº 12, de 13 de março de 2017, publicada em 15 de março de 2017.
Incorporação da apresentação de 200 mg do antirretroviral etravirina para o tratamento da infecção pelo HIV.
Relatório Portaria
PORTARIA nº 13, de 13 de março de 2017, publicada em 15 de março de 2017.
Ampliação do uso dos medicamentos doxiciclina, estreptomicina e rifampicina para tratamento da brucelose humana.
Relatório Portaria
PORTARIA nº 14, de 13 de março de 2017, publicada em 15 de março de 2017.
Incorporação do fingolimode no tratamento da esclerose múltipla remitente recorrente após falha terapêutica com betainterferona ou glatirâmer,
conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde.
Relatório Portaria
PORTARIA nº 15, de 22 de março de 2017, publicada em 24 de março de 2017.
Incorporar a associação de sulfato de polimixina B 10.000 UI, sulfato de neomicina 3,5 mg/mL, fluocinolona acetonida 0,25 mg/mL e cloridrato
de lidocaína 20 mg/mL, apresentada em frasco com 5 mL, para otite externa aguda.
Relatório Portaria

Relatórios para a Sociedade
Oxigenoterapia hiperbárica para o tratamento do pé diabético
ver relatório
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