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Arquivo SMS Piriri

Jorge Barreto - Secretário Municipal de Saúde de Piriri

“Penso que não se trata de 'replicar' a iniciativa
simplesmente, mas de aprender com os erros e
acertos da nossa experiência.”

 

 

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da cidade de
Piripiri, no interior do Estado do Piauí, implementou em
março de 2010 o Núcleo de Evidências em Saúde (NEv).
Voltado para a promoção do uso dos resultados de
pesquisas científicas na tomada de decisão e enfretamento
de problemas de saúde locais, o NEv tem se mostrado um
exemplo de sucesso na gestão de saúde pública. O
Secretário Municipal de Saúde de Piripiri e Secretário
Extraordinário de Ciência e Tecnologia do CONASEMS
(Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde),
Jorge Otávio Maia Barreto, fala sobre os desafios e
mudanças desde a implementação da ação.

IATS News – O que é o Núcleo de Evidências em Saúde
(NEv) e como surgiu esta iniciativa?

Jorge Otávio Maia Barreto - O NEv de Piripiri representa
um exemplo de experiência para promover o uso da
evidência científica em nível municipal, informando a
gestão no processo de elaboração e implementação de
políticas de saúde diante de problemas concretos e
relevantes. O Núcleo de Piripiri foi implantado
conjuntamente com uma Estação da Biblioteca Virtual de
Saúde (BVS), obtida mediante colaboração com a
Secretaria Executiva do Ministério da Saúde e Bireme. O
grupo de trabalho foi composto por profissionais de saúde
de nível superior ocupantes de cargos efetivos da
Secretaria Municipal de Saúde de Piripiri.

 

A atividade do NEv consistiu inicialmente na produção de
‘sínteses de evidências’, fundamentadas principalmente
em revisões sistemáticas e estudos econômicos de custo-
efetividade com qualidade metodológica avaliada. Estas
sínteses objetivam expor para o público-alvo, de forma
clara e acessível, a definição do problema; a
caracterização das opções para seu enfrentamento
(benefícios, danos potenciais e incertezas); apresentar
considerações sobre a implementação das opções no
contexto local (principais barreiras nos vários níveis de
implementação) e explicitar a qualidade das revisões
sistemáticas e outros estudos utilizados. 

A partir de demandas apresentadas pela gestão municipal
do SUS, o NEv está apto a produzir documentos para
apoiar a tomada de decisão informada por evidências
científicas, seguindo as seguintes etapas: esclarecimento
e definição do problema; busca e avaliação das evidências
disponíveis e identificação de opções para o
enfrentamento do problema considerando o contexto
local, valores sociais envolvidos, recursos disponíveis e
necessidades de saúde. 

Leia mais

 

Você sabia que...

A Evipnet - Evidence-Informed Policy Network – é uma iniciativa promovida pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), cujo objetivo é apoiar o desenvolvimento de
políticas informadas por evidências científicas, por meio de parcerias entre gestores,
representantes do controle social e pesquisadores.

Conheça mais sobre as ações e projetos desenvolvidos no site http://brasil.evipnet.org

 

Lei dá prazo de até 60 dias para tratamento do câncer

A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que fixa o prazo de até 60 dias para o início do

tratamento de câncer maligno pelo Sistema Único de Saúde, contado a partir do
diagnóstico da doença. De acordo com a Lei 12.732, publicada sem vetos no Diário Oficial
da União, o primeiro tratamento no SUS será considerado efetivo mediante a realização de
quimioterapia, radioterapia ou cirurgia, conforme a necessidade do paciente, atestada na

 

http://www.iats.com.br/noticiaDetalhe.php?id_cms_news=196
http://brasil.evipnet.org/
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quimioterapia, radioterapia ou cirurgia, conforme a necessidade do paciente, atestada na
prescrição do médico. A lei entra vigor em cinco meses, período em que os estados
deverão elaborar planos regionais para o aprimoramento da assistência oncológica à
população.

Leia mais

Especialização em Direito e Saúde: inscrições abertas

Estão abertas, até 10 de janeiro de 2013, as inscrições para o curso de especialização em
Direito e Saúde da ENSP/Fiocruz. O objetivo é desenvolver o processo de educação,
formação e aperfeiçoamento dos profissionais das ciências da saúde e ciências jurídicas,
visando criar no aluno uma compreensão geral sobre a área do direito e saúde. O curso,
com carga horária total de 500 horas, é destinado a 35 profissionais da área de saúde e
direito, vinculados aos órgãos públicos e privados.

Leia mais

 

RET-SUS disponibiliza cursos para trabalhadores da Saúde

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece formação e qualificação técnica de nível médio
gratuitamente aos trabalhadores da área de saúde. Os cursos são disponibilizados por uma
rede de 36 escolas públicas espalhadas pelo país. A Rede de Escolas Técnicas do SUS
(RET-SUS) oferta habilitação técnica (formação de auxiliares e técnicos), formação inicial e
continuada, qualificações e especializações. Os profissionais interessados precisam entrar
em contato diretamente com as escolas para verificar a disponibilidade de cursos, turmas e
vagas.

Leia mais

 

Arquivo IATS

II Escola de Altos Estudos

Promovida pelo IATS e com patrocínio da CAPES, a segunda edição do projeto Escola de
Altos Estudos aconteceu em São Paulo entre os dias 28 e 30 de novembro, com o tema
"Pesquisa de Efetividade Comparativa". O curso de pós-graduação, com duração de 24
horas aula, foi registrado em vídeo para posterior divulgação em DVD. A iniciativa, que
busca fomentar a cooperação acadêmica e o intercâmbio internacional, teve a participação
de três professores e lideranças mundiais na área de Avaliação de Tecnologias em Saúde
(ATS).

Leia Mais

 

Base de Dados REBRATS: Confira os estudos em destaque

A Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (REBRATS) é uma estratégia para
viabilizar a disseminação de estudos em ATS (Avaliação de Tecnologia em Saúde) e entra
em cena para divulgar as informações e ações desenvolvidas por seus parceiros no âmbito
nacional. Na página eletrônica da REBRATS encontra-se a Base de Dados, onde estão
cadastrados estudos brasileiros em ATS em andamento ou já concluídos de interesse a
gestores, pesquisadores e sociedade em geral. O IATS é um dos membros da Rede.
Confira os estudos em destaque este mês:

Parecer Técnico-Científico sobre o uso dos Sistemas de diluição por lítio para a
monitorização do débito cardíaco: comparação com alternativas disponíveis 

Eficácia e segurança de esfíncter urinário artificial no tratamento da incontinência urinária
pós-prostatectomia
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