81ª Reunião da CONITEC
Data e horário: 04 de setembro de 2019 - 13h às 18h
05 de setembro de 2019 - 9h às 18h

04 de setembro de 2019
1. Assinatura das atas da 79ª e 80ª Reunião da CONITEC
2. Apreciação inicial do emicizumabe para o tratamento da profilaxia de rotina em pacientes
com hemofilia A com inibidores do fator VIII
3. Apresentação das sugestões de consulta pública
a) Reação em cadeia da polimerase – transcriptase reversa (RT-PCR) qualitativa e
quantitativa (RT-qPCR) e Hibridização in situ (ISH) para o diagnóstico e
monitoramento da Leucemia Mieloide Crônica (LMC) e da Leucemia
Linfoblástica Aguda cromossoma Philadelphia positivo (LLA Ph+)
b) Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica Mucopolissacaridose IV A (Síndrome de
Morquio A)
c) Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica Mucopolissacaridose VI (Síndrome de
Morquio-Lamy)
d) Secuquinumabe como primeira etapa de terapia biológica para o tratamento da
psoríase em placas moderada a grave em pacientes adultos
e) Aflibercepte para o tratamento de pacientes com Edema Macular Diabético
f)

Vedolizumabe para tratamento de pacientes com retocolite ulcerativa
moderada a grave

g) Adalimumabe, golimumabe, infliximabe e vedolizumabe para tratamento da
colite ulcerativa moderada a grave

05 de setembro de 2019
4. Informações adicionais da Alfa-alglicosidase para Doença de Pompe – Nova proposta da
empresa pós CP
5. Apreciação inicial do orlistate para a redução de peso em indivíduos com sobrepeso ou
obesidade
6. Apreciação inicial da sibutramina na perda de peso em indivíduos com obesidade

7. Apreciação inicial do método de citologia em meio líquido como método preferencial para o
rastreamento de câncer de colo de útero e lesões precursoras

8. Apreciação inicial da Vacina Meningocócica ACWY (conjugada) e Vacina adsorvida
meningocócica B (recombinante) para pacientes com HPN em uso do eculizumabe
9. Ampliação de uso da citometria de fluxo para o diagnóstico de pacientes com HPN
10. Apreciação inicial do transplante de células tronco para o diagnóstico de pacientes com HPN

11. Apresentação das sugestões de consulta pública dos temas:
a. Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica Hemoglobinúria Paroxística Noturna
b. Eculizumabe para tratamento da Síndrome Hemolítica Urêmica Atípica (SHUA)

