
  

 

 

Está aberta Consulta Pública pela Comissão Nacional de Incorporação 
de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) sobre a proposta de 
texto das “Diretrizes Brasileiras para Tratamento Medicamentoso 
Ambulatorial do Paciente com Covid-19”. É possível se manifestar até 25 de 
novembro, no endereço eletrônico http://www.conitec.gov.br/consultas-
publicas. 

A Associação Médica Brasileira apoia integralmente o texto final das 
“Diretrizes Brasileiras para Tratamento Medicamentoso Ambulatorial do 
Paciente com Covid-19”, disponível no link https://bit.ly/3l1PIzY.  

O documento “Diretrizes Brasileiras para Tratamento Medicamentoso 
Ambulatorial do Paciente com Covid-19” foi elaborado por um grupo de 
especialistas médicos e metodologistas de diversas sociedades, como 
Associação Médica Brasileira (AMB); Associação Brasileira de Medicina de 
Emergência (ABRAMEDE); Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia 
Vascular (SBACV); Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI); Sociedade 
Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBFMC) e Sociedade 
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), além de profissionais de 
diversas universidades e instituições de pesquisa de todo o Brasil, fruto de 
cinco meses de trabalho em reuniões semanais. 

A Associação Médica Brasileira convida a todos a contribuir 
registrando manifestação pessoal (pessoa física pelo CPF) ou institucional 
(sociedades médicas ou científicas pelo CNPJ), seguindo o passo a passo 
abaixo: 

1. Acesse http://www.conitec.gov.br/consultas-publicas. 

2. Desça a barra de rolagem da página até a Consulta Pública nº 90 

3. Clique em Formulário – Faça aqui sua contribuição 

4. Selecione sua opção Pessoa Física (pessoal), ou Pessoa Jurídica 
(sociedades médicas ou científicas) 

5. Preencha os dados cadastrais 

6. Preencha o formulário de avaliação do documento proposto 

7. Não esqueça de finalizar, clicando no item enviar 

Boletim 022/2021: CEM COVID_AMB 
 

AMB convida comunidade médica e científica brasileira a se 
manifestar em consulta pública sobre o tratamento da Covid 
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A participação de todos da sociedade é fundamental para reforçar o 
esforço científico da comunidade médica e acadêmica no enfretamento 
científico da Pandemia Covid no Brasil! 

 

São Paulo, 23 de novembro de 2021.  
 

 

 

Sobre o CEM COVID_AMB  
A Associação Médica Brasileira (AMB) e Sociedades de Especialidade Médica 
diretamente relacionadas a assistência de pacientes acometidos pelo vírus SARS-
Cov2 criaram o Comitê Extraordinário de Monitoramento Covid-19, CEM 
COVID_AMB aos 15 de março de 2021. 

O CEM COVID_AMB monitora permanentemente a pandemia em todo o território 
nacional e as ações dos órgãos responsáveis pela saúde pública, com o intuito de 
consolidar informações e, a partir de retratos atualizados, transmitir orientações 
periódicas de conduta para cuidados e prevenção aos cidadãos e aos profissionais 
da Medicina. 

Iniciativa conjunta da Associação Médica Brasileira com as Especialidades, o CEM 
também tem apoio de associações estaduais federadas e de Regionais das 
Sociedades Médicas. Em seu primeiro boletim, trouxe mensagem que leva à 
reflexão por se manter absolutamente atual.  

“Nós, os médicos, estaremos sempre disponíveis para ajudar; e ajudaremos. Mas 
não trazemos a solução; hoje não a temos. A solução para a Covid não está nas 
mãos de mais de meio milhão de médicos do Brasil. Será resultado das atitudes 
responsáveis e solidárias de cada um dos cidadãos do País e das autoridades 
públicas responsáveis por implantar as medidas efetivas que se fazem necessárias 
para mitigar a enorme dor e sofrimento da população brasileira.” 
 
A composição de membros do Comitê está em https://amb.org.br/cem-covid/cem-
covid/; e (assim como todos os demais conteúdo do CEM COVID_AMB) passa por 
atualização permanente.  
 

Clique aqui para conhecer todos os Boletins emitidos pelo 
CEM COVID_AMB 

 
 
 

grupo 
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