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aconteceu na reunião
Na 40ª reunião da CONITEC, realizada nos dias 07 e 08/10/2015, 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 Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Prevenção de Transmissão Vertical de HIV,
Sífilis e Hepatites virais;
• Aprovação do Protocolo de uso da hidroxicobalamina 5g para o tratamento de pacientes com intoxicação por cianeto;
• Incorporação do cloridrato de hidroxocobalamina na concentração de 5 g injetável no tratamento de
intoxicações por cianeto;
• Aprovação da atualização dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas de:
		
- Esclerose Lateral Amiotrófica;
		
- Hiperprolactinemia;
		
- Ictioses Hereditárias;
		
- Miastenia Gravis;
		
- Uveítes Posteriores Infecciosas;
• Aprovação das Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas de Câncer de Mama;
Durante a reunião, o plenário também deliberou por encaminhar para Consulta Pública as seguintes matérias:
• Radioterapia de intensidade modulada (IMRT) para o tratamento de tumores de cabeça e pescoço;
• Pentoxifilina 400 mg para o tratamento da leishmaniose tegumentar mucosa;
• Rivastigmina adesivo transdérmico para doença de Alzheimer;
• Bevacizumabe e ranibizumabe para edema macular diabético;
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Consultas Públicas

Relatórios para Sociedade disponibilizados nas CPs

CP n˚28 Proposta de incorporação
do Protocolo de uso de marcapassos
cardíacos.Publicada no DOU em
01/10/2015

Radioterapia de intensidade modulada (IMRT) para o tratamento de tumores
de cabeça e pescoço;

Período: 02/10/2015 a 21/10/2015

Pentoxifilina 400 mg para o tratamento de leishmaniose tegumentar mucosa;

CP n˚29 Proposta de incorporação
dos medicamentos apixabana,
rivoraxabana e dabigatrana para
prevenção de acidente vascular
cerebral em pacientes com fibrilação
atrial crônica não valvar.
Publicada no DOU em 05/10/2015

ver relatório

ver relatório

Rivastigmina adesivo transdérmico para o tratamento da doença de Alzheimer.
ver relatório

Período: 06/10/2015 a 26/10/2015

CP n˚30 Proposta de incorporação da
radioterapia de intensidade modulada
(IMRT) para o tratamento de tumores
de cabeça e pescoço.
Publicada no DOU em 15/10/2015
Período: 16/10/2015 a 04/11/2015

CP n˚31 Proposta de incorporação da
pentoxifilina 400 mg para o tratamento
de leishmaniose tegumentar mucosa.
Publicada no DOU em 15/10/2015
Período: 16/10/2015 a 26/10/2015

CP n˚32 Proposta de incorporação
da rivastigmina adesivo transdérmico
para o tratamento da doença de
Alzheimer. Publicada no DOU em
26/10/2015
Período: 27/10/2015 a 16/11/2015

CP n˚33 Proposta de incorporação
das Diretrizes Diagnósticas e
Terapêuticas - Adenocarcinoma
de Próstata. Publicado no DOU em
29/10/2015.
Período: 30/10/2015 a 18/11/2015
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Outras Notícias
Publicada a Revista Eletrônica Gestão & Saúde, uma edição especial contendo 20 artigos e mais um editorial dedicados à
CONITEC cujo título foi “A Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias no SUS: um balanço dos primeiros
anos de atuação”.
A revista é coordenada pelo Núcleo de Estudos em Educação, Promoção da Saúde e Projetos Inclusivos, do Centro de
Estudos Avançados Multidisciplinares, da Universidade de Brasília (UnB).
Leia a revista
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