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Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
  
 
Referência: E-SIC nº 3967036

Interessado: Instituto Oncoguia

Assunto: Solicitação das listas atualizadas das DDTS e PCDTS oncológicos:
vigentes, em atualização e com mais de dois anos sem atualização
 
Resposta:

Em resposta à demanda (0019162759), informa-se que os Protocolos
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) e Diretrizes Diagnósticas e
Terapêuticas (DDT) vigentes podem ser consultados no sítio eletrônico da
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - Conitec.1  

Adicionalmente, informa-se que os documentos que estão em
atualização, elaboração ou análise pela Conitec também podem ser consultados
no sítio eletrônico da Conitec, por meio da Tabela 1 - Protocolos e diretrizes em
elaboração/atualização em 2021. Ressalta-se que a última atualização foi
realizada em 17/02/2021.2 

Diante do questionamento, segue a lista de temas no âmbito da
oncologia, por fase do processo: 

a)Temas já apreciados pelo Plenário da Conitec e que aguardam
publicação:

Leucemia Mieloide Crônica – adultos
 

b)Temas já apreciados pelo Plenário da Conitec e que aguardam
deliberação final após Consulta Pública:

Leucemia Linfoblástica Aguda cromossoma Philadelphia positivo -  crianças e adolescentes
Leucemia Mieloide Crônica - crianças e adolescentes

c) Temas em atualização:

Adenocarcinoma de Mama 
Carcinoma de Células Renais 
Câncer de Fígado no Adulto 

Leucemia Linfoblástica Aguda cromossoma Philadelphia positivo –
adultos

Melanoma Cutâneo

d)Temas cujos temas foram publicados há mais de dois anos:

Adenocarcinoma de Próstata
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Câncer de Cabeça e Pescoço
Câncer de Cólon e Reto

Câncer de Estômago
Câncer de Pulmão

Carcinoma de Esôfago
Carcinoma diferenciado de tireoide
Leucemia Mieloide Aguda - Adultos

Leucemia Mieloide Aguda - crianças e adolescentes
Linfoma Difuso de Grandes Células B - Adultos

Linfoma Folicular
Mieloma Múltiplo

Neoplasia Maligna Epitelial de Ovário
Tumor do Estroma Gastrointestinal

 

Sobre os temas publicados há mais de dois anos, informa-se que na
94ª Reunião do Plenário da Conitec, realizada em 03 de fevereiro de 2021, foi
pautado o tema "Informe sobre a metodologia de priorização de PCDT / DDT
para atualização", o qual apresentou a lista de documentos priorizados para
atualização ao longo de 2021. Ressalta-se que a definição de estratégia de
priorização endossa a preocupação das áreas deste Ministério em atualizar
esses documentos. A ata do informe encontra-se em análise e em breve estará
disponível na íntegra, para conhecimento.3 

Por fim, salientamos que todo o processo de atualização de PCDT
pode ser acompanhado na página: conitec.gov.br.4

 

Fontes:

1- http://conitec.gov.br/index.php/protocolos-e-diretrizes

2- http://conitec.gov.br/pcdt-em-elaboracao.

3-
http://conitec.gov.br/images/Reuniao_Conitec/2021/20210203__Pauta_94_Reuniao.pdf

4- conitec.gov.br.

 
Atendimento da demanda:
( ) Acesso Negado;
(X) Acesso Concedido;
( ) Acesso Parcialmente Concedido;
( ) Não se trata de solicitação de informação;
( ) Informação inexistente;

Área responsável: Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias e
Inovação em Saúde - DGITIS/SCTIE/MS.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Ávila Teixeira Vidal,
Coordenador(a) de Gestão de Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas, em 01/03/2021, às 16:48, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
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http://conitec.gov.br/index.php/protocolos-e-diretrizes
http://conitec.gov.br/pcdt-em-elaboracao
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
file:///deploy/appsei/sei/temp/ http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/04/2017&jornal=1&pagina=78&totalArquivos=132
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


código verificador 0019256082 e o código CRC D7CC9641.

Referência: Processo nº 25000.024737/2021-81 SEI nº 0019256082
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