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aconteceu na reunião
Na 39ª reunião da CONITEC, realizada nos dias 02 e 03/09/2015, 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 PCDT da Artrite Reativa
• Aprovação da atualização do PCDT do Hipotireoidismo Congênito
• Aprovação da atualização do PCDT da Insuficiência Adrenal Primária – Doença de Addison
• Incorporação do dolutegravir sódico para 3ª linha de tratamento da infecção
pelo HIV (vírus da imunodeficiência humana)
• Não incorporação da fluticasona para a redução dos sintomas e exacerbações da asma
em pacientes tratados com broncodilatadores isolados ou outra terapia profilática
• Não incorporação do cetuximabe para o tratamento em primeira linha de pacientes com
câncer colorretal metastático com expressão de EGFR, sem mutação do gene RAS
Durante a reunião, o plenário também deliberou por encaminhar para Consulta Pública as seguintes matérias:
• Protocolo de uso de marca-passos cardíacos implantáveis
• Ombitasvir, veruprevir, ritonavir e dasabuvir para o tratamento da Hepatite C Crônica
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Consultas Públicas

Relatórios para Sociedade disponibilizados nas CPs

CP n˚26 Proposta de incorporação
do ombitasvir, veruprevir, ritonavir
e dasabuvir para o tratamento da
hepatite C crônica.
Publicada no DOU 19/08/2015.

Agente imunomodulador Impact® para uso no pré-operatório de cirurgias
oncológicas gastrointestinais eletivas de grande porte
ver relatório

Período: : 21/09/2015 à 13/10/2015

CP n˚ 27 Proposta de incorporação
do agente imunomodulador Impact®
para uso no pré-operatório de
cirurgias oncológicas gastrointestinais
eletivas de grande porte.
Publicada no DOU 18/09/2015
Período: 21/09/2015 à 13/10/2015

Fichas Técnicas
Belimumabe para o tratamento do Lupus Eritematosos Sistêmico
ver ficha técnica

Memantina para o tratamento da Doença de Alzheimer
ver ficha técnica

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

Teriflunomida para o tratamento da Esclerose Múltipla Remitente Recorrente
ver ficha técnica
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