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HTAi 2011

Avaliação de 
Tecnologia em Saúde (ATS)
para a sustentabilidade 
dos sistemas de saúde

A 8ª edição do encontro da Sociedade
Internacional Health Technology Assessment
International (HTAi) será realizada pela primeira
vez na América Latina, na cidade do Rio de
Janeiro, nos dias 25 a 29 de junho. O evento terá
a representação de mais de 44 países.

Este ano, o tema do congresso é ATS para a
sustentabilidade dos sistemas de saúde. O evento
será um espaço importante para pesquisadores,
profissionais de saúde e gestores compartilharem
experiências e conhecimentos sobre as melhores
práticas em Avaliação de Tecnologia em Saúde
(ATS) para o processo de tomada de decisão. A
Conferência HTAi 2011 abordará essas e outras
questões da ATS através de uma série de
discussões em painéis, workshops, sessões de
pôsteres e comunicações orais, além de três
Sessões Plenárias de alto nível - O desafio:
sustentabilidade dos sistemas de saúde no século
XXI;  Progresso: estudos de caso de
desenvolvimento de ATS e seu impacto nos
sistemas de saúde; Próximos passos: O
desenvolvimento da ATS para a sustentabilidade
dos sistemas de saúde.

O IATS News conversou com a co-chair do Htai
2011, integrante do Comitê Organizador local,
Flávia Tavares Silva Elias, e com a pesquisadora e
integrante do Comitê Científico no Brasil,
Professora Maria Novaes, sobre o congresso.

IATS News - Qual a importância do evento dentro
do cenário atual da saúde? 

Flávia Elias – Os sistemas de saúde de todo o
mundo enfrentam desafios para sustentação em
termos econômicos, sociais e ambientais, tendo
em vista o incremento de inovação e incorporação
tecnológica de medicamentos, equipamentos,
dispositivos e procedimentos médicos. O tema
deste ano foi eleito por considerarmos que as
metodologias e aplicações das avaliações
tecnológicas são fundamentais para orientar as
decisões sobre inclusão e retirada de cobertura de
procedimentos e tecnologias na atenção à saúde.

IATS News - Quais os destaques na programação?

FE– Destacamos na programação a participação
de Peter Littlejohns e Kalipso Chalkidou, do
National Institute for Clinical Excelence (NICE).

 

Apresentação do evento no congresso do ano
passado em Dublin

Eles vão abordar desafios para que gestores
utilizem informações e evidências para decisões
sobre inclusão e exclusão de tecnologias. O Dr.
Carlos Morel (Fiocruz) vai coordenar painel sobre
medicamentos para doenças negligenciadas.
Teremos também um painel sobre judicialização
na saúde e sessão oral sobre o tema. As equipes
técnicas de gestores podem fazer os cursos do
pré-congresso que abordarão a Introdução para
ATS, com Cliff Goodman (uma referência na área),
curso de avaliação econômica com equipe do IATS
e do IECS (Argentina) e curso avançado e básico
de busca de evidências científicas com equipe do
Canadá.

Maria Novaes - A programação foi composta pela
escolha de nomes representativos nessa área,
oferecendo pontos de vista complementares -
acadêmico, gestão e indústria -  todos atores da
sustentabilidade do sistema de saúde.

IATS News - Por que participar?

MN – É um evento internacional e de grande
importância, porque o HTAI é uma organização já
estabelecida e representa de forma central e
abrangente a ATS.  Com uma maior abrangência e
diversidade, envolvendo a avaliação de tecnologia,
os processos, o ensino e a inserção no sistema de
saúde. Será um evento pluralista. Os brasileiros
terão a oportunidade de acompanhar debates
entre países e as diferentes visões sobre o tema.
Perspectivas macrosociais e articulações
metodológicas são problemas que vem sendo
discutidos e os desafios para uma sustentabilidade
são semelhantes.  Com o aumento da demanda, o
envelhecimento populacional e a grande oferta, o
gestor precisa saber como fazer a melhor escolha.

Para mais informações e inscrições, 
clique aqui

  

Vacinação H1N1 (Influenza A)
O que mudou este ano? 
Qual a recomendação mundial e no Brasil? 
A pesquisadora Ana Marli Sartori responde.



A pesquisadora Ana Marli Sartori responde.

 
12 milhões de brasileiros já se vacinaram na 13ª Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe. O
número representa 50% da meta estipulada pelo Ministério da Saúde, que pretende vacinar 24 milhões de
pessoas até 13 de maio, quando termina a campanha.
 
A composição da vacina contra influenza é determinada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) a cada
6 meses. A vacina trivalente (2 cepas de influenza A e uma cepa B) é baseada na vigilância
epidemiológica das cepas virais circulantes no mundo. Em 2011, não foi detectada modificação
significativa nas cepas virais circulantes, por isso a composição da vacina que está sendo utilizada no
hemisfério sul (e no Brasil) é a mesma da vacina trivalente utilizada em 2010 - Vírus similar ao vírus
influenza A/Califórnia/7/2009 (H1N1), a cepa pandêmica 2009; Vírus similar ao vírus influenza
A/Perth/16/2009 (H3N2) ; Vírus similar ao vírus influenza B/Brisbane/60/2008.  
 
- Mesmo sendo a mesma vacina, as pessoas que têm indicação e que foram vacinadas no ano passado,
devem ser revacinadas. Isso porque os anticorpos diminuem com o passar do tempo - afirma Ana Marli.
Leia mais

Confira os calendários de vacinação para crianças, adolescentes, adultos e idosos.

  

 

ESPAÇO DO LEITOR

Enquete
Qual vacina deveria entrar para o calendário pediátrico e
adulto? 

Envie aqui sua opinião. Na próxima edição iremos publicar
algumas respostas.

  

     
  Resenha em ATS

A Qualidade de vida em indivíduos com hipertensão é pior do que a de pessoas com pressão normal   

  

Luciane Cruz

 

A hipertensão é uma doença com consequências graves para a saúde física
dos indivíduos, causando cerca de 50% de doenças cardíacas (doença
arterial coronariana) e 65% dos acidentes vasculares cerebrais, segundo
dados da Organização Mundial da Saúde. Além destas conseqüências
clínicas do aumento constante da pressão arterial, as evidências científicas
também têm demonstrado um impacto negativo desta condição na
qualidade de vida da população portadora. A pesquisadora Luciane Cruz
traz uma resenha sobre o assunto.
Leia mais

  

    

  
Programa de Avaliação para a Qualificação do SUS está disponível
para consulta
Até dia 8 de junho, a sociedade poderá enviar sugestões para o
aprimoramento do projeto

 

 

  

A proposta de consulta pública faz parte da Política de Monitoramento e Avaliação para a Qualificação do
SUS que deve ser implementada pelo Ministério da Saúde este ano. O programa proposto estabelece
modelo para avaliar o desempenho dos sistemas de saúde do SUS nos níveis municipal, estadual e
federal. Mensurar o desempenho é essencial para avaliar o quanto os sistemas de saúde conseguem
influenciar na promoção da saúde, na prevenção dos riscos e tratamento das doenças. A proposta ficará
disponível para a consulta até dia 8 de junho, a fim de que a sociedade possa contribuir para aprimorar o
projeto. As sugestões deverão ser encaminhadas, exclusivamente, para demas@saude.gov.br,
especificando o número e o nome da Consulta.
Leia mais

    

   

Gestor de Saúde Pergunta: 

Nosso questionamento é sobre a existência de protocolos para solicitação de teste

ergométrico e espirometria, visto que após uma análise preliminar aqui em
Goiânia, verificou-se que estes exames em alguns casos eram solicitados
indiscriminadamente e/ou desnecessariamente. Gostaríamos de saber se já existe
algum  município que implantou ou estudo que mostre em que situações estes
testes devem ser solicitados por médicos clínicos gerais.

Flúvia Amorim

  



Flúvia Amorim
Diretora de Vigilância em Saúde de Goiânia

  

Resposta: Espirometria e teste ergométrico são exames de média complexidade, importantes para o
diagnóstico precoce de doenças como doença isquêmica do coração, asma e doença pulmonar obstrutiva
crônica (DPOC). O médico clínico geral tem um papel essencial no diagnóstico e manejo destas patologias,
e deve solicitar esses exames com o propósito de fazer diagnóstico, monitorizar a doença ou seu
tratamento, ou para avaliação de incapacidade. A Sociedade Brasileira de Cardiologia e a Sociedade
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia possuem diretrizes para a solicitação de teste ergométrico e
espirometria, respectivamente (disponíveis em: Arquivos Brasileiros de Cardiologia, vol. 78 - Suplemento
II-, 2002 e Jornal de Pneumologia, vol. 28 - Suplemento 3-, 2002). Certos Estados brasileiros têm
implementado diretrizes para a solicitação destes exames através de protocolos específicos, como o
Estado do Amazonas (Protocolo de Acesso às Consultas e Procedimentos Ambulatoriais de Média e Alta
Complexidade, 2009), ou como parte de protocolos para manejo das doenças-alvo, como no caso do
Ceará (Protocolo de Atendimento a Pacientes Portadores de DPOC, 2010). Ainda não há estudos que
tenham avaliado o impacto destas iniciativas no Brasil, porém a literatura mundial descreve que exames
como a espirometria e o teste ergométrico tendem a ser sub-utilizados na atenção primária, o que pode
representar um risco à saúde pública por retardar o diagnóstico de doenças tratáveis. 

Mariana Socal
Médica neurologista, Mestre em Ciências Médicas (UFRGS) e Políticas Públicas (Princeton-EUA)

Gestor, envie aqui sua pergunta.

  

       

 
Ajude-nos a conhecer melhor suas ações, necessidades, sugestões e dúvidas.

Envie sua mensagem para iatsnews@iats.com.br
Jornalista responsável: Bruna Repetto
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