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aconteceu na reunião
Na 42ª reunião da CONITEC, realizada nos dias 02 e 03/12/2015, 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 do PCDT do Transtorno Afetivo Bipolar
• Aprovação do PCDT do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA)
• Aprovação da Diretriz Diagnóstica e Terapêutica de Adenocarcinoma de Próstata
• Ampliação de uso da risperidona no tratamento do comportamento agressivo em adultos com transtorno do espectro
do autismo (TEA)
• Não incorporação da rivastigmina adesivo transdérmico para o tratamento de demência da Doença de Alzheimer
• Não incorporação da radioterapia de intensidade modulada (IMRT) para o tratamento de tumores de cabeça e pescoço
em estágio inicial e localmente avançado
• Exclusão do medicamento molgramostrim 300 mcg injetável para o tratamento da anemia aplástica, mielodisplasia,
neutropenias constitucionais, doença pelo HIV e transplante de medula ou pâncreas
• Exclusão do medicamento pancrelipase 4.500 UI, 12.000UI, 18.000UI, 20.000 UI em cápsulas para o tratamento da
insuficiência pancreática exócrina e da fibrose cística com manifestações intestinais
E também a aprovação da atualização dos seguintes Protocolos, que serão publicados posteriormente pela Secretaria de Atenção a
Saúde (SAS):
• PCDT Anemia aplástica			
• PCDT Insuficiência pancreática exócrina
• PCDT Dermatomiose e polimiosite		
• PCDT Aplasia Pura da série vermelha
O plenário deliberou ainda por encaminhar para Consulta Pública as seguintes matérias:
• Diretrizes do Parto Normal
• Omalizumabe para o tratamento de asma grave não controlada com uso de média ou alta dose de corticoide inalatório (CI)
associado a um beta 2-agonista de longa ação (LABA)
• Tobramicina para o tratamento de infecção pulmonar por Pseudomonas aeruginosa em pacientes com fibrose cística
•Golimumabe para o tratamento da artrite psoriásica
•Diretrizes Metodológicas de Desinvestimento.
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conSuLtaS PÚBLicaS

reLatÓrioS Para SocieDaDe DiSPoniBiLiZaDoS naS cPS

CP n˚35 Proposta de incorporação
do Implante subdérmico liberador de
etonogestrel 68 mg para anticoncepção
em mulheres de 15 a 19 anos de idade.
Publicado no DOU 17/12/2015.

Golimumabe para o tratamento da artrite psoriásica

Período: 18/02/2015 à 02/01/2015

ver relatório

ver relatório

Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel 52 mg para anticoncepção
em mulheres de 15 a 19 anos de idade

CP n˚36 Proposta de incorporação
do Sistema intrauterino liberador de
levonorgestrel 52 mg para anticoncepção
em mulheres de 15 a 19 anos de idade.
Publicado no DOU 17/12/2015.
Período: 18/02/2015 à 02/01/2015

CP n˚37 Proposta de incorporação
do Golimumabe para o tratamento da
artrite psoriásica.
Publicado no DOU 17/12/2015.
Período: 18/02/2015 à 02/01/2015

CP n˚38 Proposta de incorporação do
Omalizumabe para o tratamento da
asma alérgica grave.
Publicado no DOU 17/12/2015.
Período: 18/02/2015 à 02/01/2015

FicHaS tÉcnicaS
Ácido tióctico para tratamento
da Polineuropatia Diabética

Fampridina para tratamento da
Esclerose Múltipla

ver ficha técnica

ver ficha técnica

Aflibercepte para tratamento da Degeneração
Macular Relacionada à Idade (DMRI)

Insulina degludeca para tratamento
da Diabetes Mellitus

ver ficha técnica

ver ficha técnica

Bevacizumabe para tratamento da Degeneração
Macular Relacionada à Idade (DMRI)

Trazodona para tratamento
da Depressão

ver ficha técnica

ver ficha técnica

Canagliflozina para tratamento da Diabetes Melittus

Ustequinomabe para tratamento da Psoríase

ver ficha técnica

ver ficha técnica
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