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13 a 19 de fevereiro - Semana Nacional Contra o Alcoolismo

“O álcool é mais prejudicial do que todas 
as outras drogas somadas”

Doenças relacionadas ao consumo de álcool matam em
média 47 pessoas por dia no Brasil. Levantamento feito
pelo Ministério da Saúde contabilizou no ano passado
17.293 mortes associadas às bebidas alcoólicas no país.
Sem contar as mortes por causas externas (como
acidentes de trânsito, afogamento, quedas, etc). O
Alcoolismo é uma doença crônica, que apresenta recaídas
no processo de recuperação - destaca Flávio Pechansky,
Professor e Diretor do Centro de Pesquisa em Álcool e
Drogas (CPAD), localizado no Hospital de Clínicas de Porto
Alegre.

Em conversa com a IATS News, Pechansky salientou sobre
os malefícios do abuso da bebida e a importância de um
tratamento de desintoxicação em ambiente adequado.

IATS News - Quais os principais malefícios e doenças
decorrentes do abuso do álcool? 

Flávio Pechansky - O álcool tem impacto em todo o nosso
organismo. Desta forma, ele pode causar alterações em
todos os nossos sistemas.

As alterações mais tipicamente encontradas são
problemas no trato digestivo (hepatites, cirrose), sistema
neurológico (polineuropatias), cardíaco (miocardiopatia
alcoólica, levando a insuficiência cardícada) e também
várias alterações psiquiátricas - tanto decorrentes do uso
agudo (a intoxicação alcoólica e suas relações com
acidentes de trânsito, por exemplo) ou crônico, como a
demência alcoólica. O problema social gerado pelo álcool
também é significativo, pois o abuso e dependência do
álcool geram isolamento social e perda da capacidade
laboral para o indivíduo.

O álcool ainda é mais prejudicial que outras drogas? 

FP - O alcoolismo é mais prevalente do que a dependência
do crack, por exemplo. Estima-se que 12% dos adultos
brasileiros sofram de alcoolismo e 23% abusem de álcool.
Neste sentido, o álcool é mais prejudicial do que todas as
outras drogas somadas.

Leia mais

Você sabia que...
A Organização Mundial de Saúde (OMS) estabelece que para se evitar problemas com o álcool,
o consumo aceitável é de até 2 doses/dia para homens e 1 dose/dia para mulheres. 
Os homens não devem ultrapassar o consumo de 3 doses diárias de álcool e as mulheres duas
doses diárias, sendo que tanto homens quanto as mulheres não devem beber por pelo dois dias
na semana.  Confira algumas páginas que trazem mais informações sobre o tema.

SENAD - Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas 

OBID - Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas

SUS terá novos leitos para dependentes químicos
O Ministério da Saúde vai disponibilizar mais 3.508 novos leitos em enfermarias especializadas
para os usuários de crack e outras drogas no país. A portaria que normatiza as novas vagas
também eleva o valor do repasse médio enviado para pagamento das diárias nas enfermarias
especializadas nos hospitais gerais e cria um estímulo financeiro para a implantação. 

Leia mais

http://www.iats.com.br/noticiaDetalhe.php?id_cms_news=161
http://portal.mj.gov.br/senad/data/Pages/MJD0D73EAFPTBRNN.htm
http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/index.php
http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/4182/162/sus-tera-3.508-novos-leitos-%3Cbr%3Epara-dependentes-quimicos.html


EC 29, que define gastos da saúde, é regulamentada
A Lei Complementar nº 141, que regulamenta a Emenda Constitucional 29 foi aprovada pela
Presidenta da República, Dilma Rousseff. O texto fixa os percentuais mínimos de investimento
na área pela União, Estados e Municípios e define claramente o que deve ser considerado gasto
em saúde: compra e distribuição de medicamentos, gestão do sistema público de saúde,
desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade promovido por instituições do
Sistema Único de Saúde (SUS), entre outros.

Leia mais

Carta SUS: paciente vai poder opinar sobre o atendimento 
A nova ferramenta do Ministério da Saúde que permitirá aos usuários avaliar o atendimento e
os serviços prestados nos hospitais da rede pública ou unidades conveniadas. Além das críticas
ou elogios, por meio da carta, os cidadãos poderão denunciar irregularidades, como a cobrança
de procedimentos nos hospitais do SUS. O envio da Carta SUS será mensal e terá o porte-pago,
ou seja, sem despesas para o usuário.

Leia mais

Novas vacinas para crianças: pentavalente e a pólio inativada
A partir do segundo semestre, serão introduzidas as vacinas pentavalente e a pólio inativada. A
campanha nacional contra pólio, com as gotinhas, será mantida. Neste ano, o país amplia o
Calendário Básico de Vacinação da Criança com a introdução da vacina injetável contra pólio,
feita com vírus inativado, que só será aplicada em crianças que estão iniciando o calendário de
vacinação. Outra novidade será a vacina pentavalente, que reúne em uma só dose a proteção
contra cinco doenças (difteria, tétano, coqueluche, Haemophilus influenza tipo b e hepatite B).

Leia mais

Base de Dados da REBRATS (Rede Brasileira de Avaliação de
Tecnologias em Saúde): Confira os estudos em destaque este mês
A Rede 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
Rebrats.

Parecer Técnico-Científico sobre o uso da Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET) no
diagnóstico, estadiamento e re-estadiamento dos Cânceres de cabeça e pescoço

Parecer Técnico-Científico sobre o uso da Somatropina líquida administrada por caneta como
Hormônio do Crescimento (Norditropin)
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