63ª Reunião da CONITEC
Data e horário: 31 de janeiro de 2018 - 13h às 18h
01 de fevereiro de 2018 - 9h às 18h

31 de janeiro de 2018
1.

Assinatura das atas da 61ª e 62ª Reunião da CONITEC

2.

Apreciação inicial do implante subdérmico liberador de etonogestrel para contracepção

3.

Apreciação inicial da bomba de infusão de insulina e instrumento autoteste para glicose para segunda linha
de pacientes com diabetes mellitus tipo 1

4.

Informações adicionais sobre as insulinas análogas

5.

Apreciação inicial de obinutuzumabe associado a bendamustina para linfoma folicuclar em pacientes
recidivados/refratários a rituximabe

6.

Apresentação das sugestões da consulta pública dos temas:
a.

PCDT de diabetes Mellitus tipo I

b.

Diretriz Brasileira para tratamento não cirúrgico da osteoartrite de joelho

c.

Diretriz Brasileira para tratamento não cirúrgico da osteoartrite de quadril

d.

PCDT de Mucopolissacaridose Tipo II

e.

PCDT de hepatite autoimune

f.

Belimumabe para Lúpus eritematoso sistêmico

g.

Fórmulas para Alergia à Proteína do Leite de Vaca

1 de fevereiro de 2018
7.

Apresentação do programa de erradicação da Hepatite C

8.

Apresentação inicial do elbasvir e grazoprevir para Hepatite C crônica

9.

Apresentação inicial do ledipasvir e sofosbuvir para o tratamento da hepatite C crônica

10. Atualização do PCDT de Hepatite C crônica
11. Apreciação inicial de riociguate para o tratamento da Hipertensão pulmonar tromboembólica crônica
(HPTEC) inoperável ou persistente/recorrente
12. Apreciação inicial do ezetimiba para dislipidemias
13. Apresentação das sugestões da consulta pública dos temas:
a.

Ventilação mecânica invasiva domiciliar para Insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada

b.

Estimulação do nervo vago para o tratamento da epilepsia

c.

PCDT de epilepsia

d.

Pegvisomanto para acromegalia

e.

Implantação endoscópica da prótese esofageana metálica autoexpansível para tratamento da
disfagia decorrente dos tumores esofágicos avançados e obstrutivos

14. Apreciação inicial dos procedimentos para avaliação de compatibilidade genética preconcepcionais para a
identificação de suscetibilidade ao nascimento com doenças genéticas raras
15. Informe: atualização da DDT do carcinoma de mama.

