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21 de setembro - Dia Mundial da Doença de
Alzheimer

Estudo recente divulga melhora de 50% de casos na
prevenção da doença de Alzheimer

A doença de Alzheimer é uma das principais doenças que
atingem a terceira idade. Segundo estudo recente publicado
no Lancet Neurology, mais da metade dos casos de
Alzheimer podem ser prevenidos através de mudanças no
estilo de vida, combinadas a tratamento e prevenção de
doenças crônicas. O médico neurologista e pesquisador do
IATS, Alessandro Finkelsztejn explica.

IATS News – Quais são os principais fatores de risco da
doença e como este novo estudo traz prerrogativas
positivas de tratamento?

Os principais fatores de risco para a doença de Alzheimer
(DA) são: diabetes, hipertensão, obesidade, depressão,
inatividade física e tabagismo. Este estudo é uma revisão
de todos os principais estudos da literatura médica mundial
sobre o assunto e define o número aproximado de pessoas
que poderiam estar livres da doença de Alzheimer (DA)
caso conseguissem manter afastados de suas vidas os
fatores de risco citados. Baseado em dados de prevalência
dos fatores de risco na população, e da prevalência da DA
nessa mesma população, foi determinado que se houvesse
redução de 25% em cada um dos fatores de risco,
poderiam ser prevenidos três milhões de casos de
Alzheimer no mundo todo. Se projetarmos para os dados
estimados de prevalência de DA nos próximos 40 anos,
seriam nove milhões de pessoas sem a doença.

Leia mais

CURIOSIDADES SOBRE ATS

Você sabia que... 

No mundo, a Avaliação de Tecnologia em Saúde (ATS) surgiu nos anos 60 e
tornou-se um instrumento importante para auxiliar a tomada de decisão dos
gestores em saúde, assim como dos clínicos, dos chefes de serviços, das
organizações de pacientes, do sistema judiciário e dos ministros de saúde. No
Brasil, na década de 80, instituições governamentais de saúde abordaram esta
questão, embora sem uma estruturação permanente. Desde 2003, no
Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (CCTI) do Ministério da
Saúde, instituiu o Grupo de Trabalho Permanente em ATS, visando promover
estudos e fortalecer o apoio à tomada de decisão sobre tecnologias em saúde.
A ATS é mais uma ferramenta utilizada na gestão para o SUS.

A REBRATS (Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde)
divulga sua Base de Dados para consulta de recentes pesquisas em ATS

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, como um dos
membros da Rede, irá destacar todo mês na sua newsletter alguns estudos publicados, confira os do mês de
setembro.

Parecer técnico-científico sobre o uso de everolimo para prevenção de rejeição em transplante renal

Parecer Técnico-Científico e Impacto Orçamentário sobre a vacina contra o Papilomavírus Humano (HPV) na
prevenção do câncer de colo de útero – infecção persistente por HPV e lesões precursoras

Medicamentos para combater



  

Medicamentos para combater
as Doenças Crônicas não
Transmissíveis (DCNT) são
distribuídos gratuitamente
pelo governo 

4,8 milhões de hipertensos e diabéticos receberam
remédios para o controle das enfermidades nos últimos
sete meses. Dando continuidade, o Plano de Ações
para Enfrentamento das DCNT, apresentado
recentemente pelo Ministério da Saúde, pretende
reduzir em 2% ao ano a taxa de mortalidade
prematura causada não só por essas duas
enfermidades, mas por todas as doenças crônicas não
transmissíveis. Estão entre as outras DCNT, o câncer,
as doenças respiratórias, o Acidente Vascular Cerebral
(AVC) e o infarto.
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Nova droga para tratamento
de crianças e adolescentes
com aids passará a ser
distribuída pelo governo 

O remédio, tipranavir, é o primeiro voltado
exclusivamente para crianças e adolescentes e
representa uma opção para menores de seis anos que
já não respondem a nenhum outro medicamento. A
mudança consta do novo consenso terapêutico infantil.
Além do tipranavir, o documento inclui outras duas
drogas que até então eram prescritas somente para
adultos: fosamprenavir e darunavir.
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Lei dá suporte a juízes na análise de ações judiciais relacionadas a compra de
medicamentos pelo SUS 

A Justiça passou a ter critérios mais precisos para poder avaliar ações judiciais que
solicitam ao Ministério da Saúde a compra de medicamentos para serem ofertados pelo
Sistema Único de Saúde. A nova Lei estabelece parâmetros para inclusão de
medicamentos pelo SUS, desse modo, os juízes têm elementos para entender se o
remédio solicitado tem qualidade comprovada pela Anvisa e se o custo do insumo não
traz danos a saúde pública. É o que explica o consultor jurídico do Ministério da Saúde,
Jean Uema.
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 As inscrições para o evento nacional em economia da saúde já estão
abertas

O X Encontro Nacional de Economia da Saúde, que irá acontecer do dia 26 a 28 de outubro em Porto Alegre, abre
inscrições para o evento e cursos do pré-evento. O tema deste ano “Desenvolvimento Econômico e Saúde” retoma a
força da economia no setor na saúde. Com a estimativa de 300 inscritos, o público-alvo são gestores, médicos,
enfermeiros e economistas.  Entre os destaques da programação está a palestra Desenvolvimento, Economia e
Saúde: Novos Paradigmas na Política Pública, com Carlos Gadelha - Secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério
da Saúde. O IATS estará presente com a participação da coordenadora Carisi Polanczyk juntamente com o
pesquisador Ricardo Kuchenbecker no painel Inovação, Avaliação e Tecnologia em Saúde e do professor Giácomo
Balbinotto com o curso Introdução à Farmacologia. A presidente da Associação Brasileira de Economia da Saúde
(ABRES), organizadora do evento, Janice Castro enfatiza a importância do Encontro: “ É necessário entender o papel
significativo que a saúde ocupa na questão econômica, sendo o setor que mais emprega e o responsável pelo
segundo maior PIB (Produto Interno Bruto) no mundo”.

Para inscrições e programação do evento acesse a página www.ppge.ufrgs.br
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