
 

 

 

 5ª Reunião Extraordinária da Conitec  
                                                           

Data e horário:  12 de maio de 2021 - 9h às 18h  
13 de maio de 2021 - 9h às 18h  

  
  
  
  
12 de maio  

  

1. Apreciação inicial da prostatectomia radical assistida por robô para o tratamento do 

câncer de próstata localizado.  

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável. 

2. Apresentação das contribuições da consulta pública dos temas:  

a. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Leucemia Mieloide Crônica de 

Crianças e Adolescentes; e  

Recomendação final de atualização. 

b. Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas de Mesilato de Imatinibe no tratamento 

da Leucemia Linfoblástica Aguda Cromossomo Philadelphia Positivo de 

Crianças e Adolescentes.  

Recomendação final de atualização. 

3. Apreciação inicial das Diretrizes Brasileiras para Diagnóstico e Tratamento da Doença 

de Fabry.   

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável. 

4. Apreciação inicial da atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas 

de Ictioses Hereditárias.  

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável. 

5. Apreciação inicial da atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de 

Asma.  

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável. 

6. Apreciação inicial do HemoCue WBC DIFF para uso em pacientes que necessitem de 

dosagem de leucócitos para auxílio diagnóstico, acompanhamento e manejo de 

infecções.  

Retirado de pauta a pedido do Plenário da Conitec. 

 



 

 

 

7. Avaliação das contribuições recebidas na audiência pública do nusinersena para 

Atrofia Muscular Espinhal 5q tipos II e III (início tardio).    

Recomendação final de incorporação do nusinersena para tratamento da atrofia 

muscular espinhal 5q tipo II, com diagnóstico até os 18 meses de idade e conforme 

Protocolo Clínico do Ministério da Saúde, e a não incorporação do nusinersena para 

tratamento da atrofia muscular espinhal 5q tipo III. 

8. Apreciação inicial do alfadamoctocogue pegol para hemofilia A, em profilaxia 

secundária, com idade 12 anos, sem inibidores.  

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável. 
 

9. Apreciação inicial do alfarurioctocogue pegol para o tratamento de pacientes com 
hemofilia A. 

 Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável. 

 

13 de maio  

10. Apreciação inicial da vacina da Fiocruz [Vacina Covid-19 (recombinante)] e da 

Pfizer/Wyeth [Vacina Covid-19] para prevenção da Covid-19. 

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável. 

11. Apreciação inicial do casirivimabe + imdevimabe para o tratamento da Covid-19.  

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável. 

12. Apreciação inicial do ECMO para pacientes com síndrome respiratória aguda grave 

decorrente de infecções virais, refratária à ventilação mecânica convencional.  

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável. 

13. Apreciação inicial das Diretrizes Brasileiras para Tratamento Hospitalar do Paciente 

com Covid-19. 

  Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável. 

  

  
 

 


