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aconteceu na reunião
Na 38ª reunião da CONITEC, realizada nos dias 05 e 06/08/2015, 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:
• Aprovação da atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da artrite reumatoide;
• Aprovação da Diretriz de Atenção à Gestante: a operação cesariana;
• Incorporação do antivirretroviral zidovudina para tratar pacientes com linfoma e leucemia de células-T
associada ao HTLV-1;
• Incorporação do cloridrato de cinacalcete e paricalcitol para o tratamento de pacientes com
hiperparatireoidismo secundário à doença renal crônica;
• Incorporação do medicamento everolimo para imunossupressão do transplante hepático em adultos;
• Incorporação do everolimo, sirolimo e tacrolimo para imunossupressão do transplante cardíaco;
• Não ampliação da faixa etária de uso da mamografia para o rastreamento do câncer de mama;
• Exclusão da apresentação cápsula gelatinosa mole do medicamento ritonavir 100mg;
Durante a reunião, o plenário também deliberou por encaminhar para Consulta Pública as seguintes matérias:
• PCDT de Transmissão Vertical de HIV, Sífilis e Hepatites Virais;
• Everolimo, sirolimo e tacrolimo para imunossupressão em transplante de pulmão;
• Apixabana, rivoraxabana e dabigatrana para prevenção de Acidente Vascular Cerebral em pacientes com
Fibrilação Atrial crônica não valvar no SUS;
• Cloridrato de Hidroxocobalamina 5 mg para o tratamento de pacientes com intoxicação por cianeto;
• Fórmula Alimentar composta de agentes imunomoduladores para uso enteral ou oral no pré-operatório
de cirurgias oncológicas eletivas gastrointestinais de grande porte.
Veja a seguir as Consultas Públicas publicadas em agosto e as fichas técnicas disponibilizadas no Portal da CONITEC no período.
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Consultas Públicas

Relatórios para Sociedade disponibilizados nas CPs

CP n˚23 Proposta de incorporação
do PCDT de prevenção da
transmissão vertical de HIV,
sífilis e hepatites virais.
Publicada no DOU 19/08/2015.

Everolimo, sirolimo e tacrolimo para imunossupressão em transplante
de pulmão

Período: 20/08/2015 à 08/09/201

CP n˚ 24 Proposta de incorporação
do everolimo, sirolimo e tacrolimo
para imunossupressão em
transplante de pulmão.
Publicada no DOU 19/08/2015.

ver relatório

Cloridrato de hidroxocobalamina para o tratamento de pacientes com
intoxicação por cianeto
ver relatório

Período: 20/08/2015 à 08/09/2015

CP n˚ 25 Proposta de incorporação
do cloridrato de hidroxocobalamina
para o tratamento de pacientes
com intoxicação por cianeto.
Publicada no DOU 27/08/2015.
Período: 28/08/2015 à 16/09/2015

Fichas Técnicas
Cloridrato de cinacalcete para o tratamento do Hiperparatireoidismo secundário à Doença Renal
ver ficha técnica

Dapaglifozina para o tratamento da Diabetes Mellitus tipo 2
ver ficha técnica

Paricalcitol para o tratamento do Hiperparatireoidismo secundário à Doença Renal
ver ficha técnica

Rotigotina para tratamento da Doença de Parkinson
ver ficha técnica
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