
 

 
 

112ª Reunião Ordinária da Conitec   
  
  

                                                      Data e horário:  31 de agosto de 2022 - 9h às 18h 
                  1º setembro de 2022 - 9h às 18h   

31 de agosto  
  

 
1. Assinatura da ata da 111ª Reunião Ordinária da Conitec. 

2. Avaliação das contribuições recebidas na consulta e na audiência pública do Uso de Limiares 

de Custo-Efetividade nas Decisões em Saúde: Recomendações da Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologias no SUS.  

Recomendação final de aprovação. 

3. Apresentação das contribuições de consulta pública dos temas:  

  
a. carfilzomibe para tratamento de pacientes com mieloma múltiplo recidivado ou 

refratário, que receberam terapia prévia; 

Recomendação final de não incorporação. 

b. alfa-alglicosidase como terapia de reposição enzimática para o tratamento de 

pacientes com diagnóstico confirmado de doença de Pompe de início tardio; 

Recomendação final de não incorporação. 

c. estimulação cerebral profunda para o tratamento de distonias nas populações adulta 

e pediátrica refratárias ao tratamento convencional; 

Recomendação final de ampliação de uso. 

d. hemina para tratamento de mulheres com ataques de porfiria aguda intermitente 

relacionados com o ciclo menstrual; e 

Recomendação final de não incorporação. 

e. ciclosporina para o tratamento de pacientes com dermatite atópica. 

Recomendação final de incorporação. 

 

 
 

1º de setembro 
 

4. Apresentação das contribuições de consulta pública da dapagliflozina para terapia adicional à 

terapia padrão para pacientes adultos com doença renal crônica. 

Recomendação final de incorporação. 



 

 
 

5. Apreciação inicial do romosozumabe para mulheres na pós-menopausa, a partir dos 70 anos, 

que apresentam risco muito alto de fratura por fragilidade e que falharam (apresentaram 

duas ou mais fraturas) com o padrão de tratamento medicamentoso.  

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável. 

6. Apreciação inicial do sofosbuvir + velpatasvir + voxilaprevir para retratamento de pacientes 

com hepatite C crônica sem cirrose ou com cirrose compensada (Child-Pugh A).  

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável. 

7. Apreciação inicial da espectrometria de massas em tandem para detecção da doença 

deficiência de acil-CoA desidrogenase de cadeia média - MCADD no Programa Nacional de 

Triagem Neonatal. 

Solicitadas informações adicionais. 

8. Apreciação inicial dos aminoácidos + análogos para a prevenção e tratamento de danos 

causados pelo metabolismo falho ou deficiente de proteínas, na doença renal crônica em 

conjunto com uma ingestão proteica limitada.   

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer desfavorável. 

9. Apreciação inicial do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Osteoporose. 

Recomendado o encaminhamento à consulta pública com parecer favorável. 

 

 


