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29 de agosto - Dia Nacional de Combate ao Fumo

Aumento no orçamento do tratamento disponível no
SUS e criação de página online sobre o controle do
tabagismo são algumas das ações realizadas pelo
governo neste ano.

No Brasil morrem cerca de 200 mil pessoas todos os
anos devido ao tabagismo. O câncer de pulmão é um
dos mais importantes indicadores do impacto do fumo
sobre a saúde, é o tipo de câncer que mais mata
homens e o segundo que mais mata mulheres. 

Visando ações efetivas no combate a esse problema de
saúde pública o Ministério da Saúde – por meio do
Instituto Nacional do Câncer (INCA) – criou o
Observatório da Política Nacional de Controle do
Tabaco, uma página online que permite que gestores,
profissionais e toda a sociedade acompanhem a adoção
das políticas governamentais e tenham acesso a
pesquisas, publicações, legislação e outras informações
sobre o controle do tabagismo. Além disso, o
tratamento para pessoas que querem parar de fumar –
disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) – terá
acréscimo de 63% em seu orçamento comparado ao
ano passado.

O médico oncologista do Hospital de Clínicas de Porto
Alegre e pesquisador do IATS, Guilherme Geib,
conversou com a IATS News sobre o tema.

 IATS News - O que os gestores de saúde devem saber
sobre os efeitos do uso da nicotina e ações preventivas
na área?

Guilherme Geib - Os gestores precisam ter consciência
de que o tabagismo é um importante agravo em
termos de saúde pública, responsável direta ou
indiretamente, por milhares de mortes a cada ano.
Devem ainda saber que a dependência à nicotina é uma
doença para a qual existe tratamento efetivo,
disponível no SUS. O Observatório é um espaço onde
os gestores podem obter informações atualizadas que
auxiliem o entendimento sobre o assunto e à tomada
de decisões.

Leia mais

  

Estande do IATS no Congresso do Conasems

O IATS participa do 27° Congresso do Conasems e divulga
sua atuação na tomada de decisão junto aos profissionais
da saúde

O 27º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
(Conasems) e 8º Congresso Brasileiro de Saúde, Cultura de Paz
e Não-Violência, reuniu cinco mil pessoas no Centro de
Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, nos dias 9 a 12 de
julho. O IATS esteve presente nos quatro dias de evento e visou
estreitar relacionamento e conhecer melhor as necessidades do
gestor de saúde e demais profissionais envolvidos na tomada de
decisão em Avaliação de Tecnologia em Saúde (ATS). No estande
do IATS foram realizados questionários com gestores, divulgação
de cursos, pesquisas e notícias em ATS. O Ministro da Saúde,
Alexandre Padilha, visitou o espaço.

Leia mais

CardioMóvel : Atendimento móvel permite a realização de exames cardiológicos
complementares com menor tempo de espera ao paciente

O projeto em fase de implementação na cidade do Rio de Janeiro, conta com a parceria
do IATS com a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro (SMSDC-
RJ). O Assessor de Gabinete da SMSDC-RJ e coordenador de projetos, Fabio Tuche,
explicou a importância desta nova iniciativa para os gestores de saúde.  

Leia mais

  

SUS adota 
testes rápidos para 
hepatites B e C 

O Sistema Único de Saúde passa a oferecer, a partir de
agosto, testes rápidos para a detecção das hepatites B
e C. Os exames, cujos resultados ficarão prontos em
30 minutos, terão investimentos de R$ 10,6 milhões do
Ministério da Saúde para a aquisição de 3,6 milhões de
testes. O diagnóstico precoce ajuda a evitar a
transmissão da doença e amplia a eficácia do
tratamento. Os testes serão oferecidos inicialmente nos
Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) das
capitais do país, para depois serem estendidos às
unidades básicas de saúde.

Leia mais

Ministério amplia 
acesso a medicamento 
para hepatite C

 Para melhorar o atendimento e a qualidade de vida dos
portadores de hepatite C, o Ministério da Saúde, por
meio do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais,
realiza uma série de modificações nas diretrizes
terapêuticas para tratamento da doença pelo SUS. O
novo Protocolo proporciona, dentre outros benefícios, a

  



ampliação do uso de interferon peguilado e facilita o
acesso ao tratamento em alguns casos que não
necessitarão de biópsia prévia. Na prática, a medida
permite mais agilidade para indicar o prolongamento de
tratamento.

Leia mais

IATS convida o gestor de saúde a responder questionário online

O IATS quer conhecer melhor o perfil dos profissionais envolvidos na tomada de decisão
em saúde e para isso elaborou um questionário online com oito perguntas. Ajude-nos a
construir a melhor forma de auxiliar seu departamento, relatando suas necessidades e
demandas.

Acesse aqui o formulário.

Pesquisa mundial recente indica a possibilidade de prevenção do HIV através de
medicamento, reduzindo o índice de infecção mesmo em situação de alto risco. 

Dois novos estudos científicos revelaram que a ingestão diária de comprimidos do
medicamento Truvada, uma associação de emtricitabina e tenofovir, evitou que homens e
mulheres heterossexuais da África fossem infectados com o vírus HIV. “Estas descobertas
impõem à saúde pública um desafio diferente no sentido de criar formas de incorporar
estas estratégias medicamentosas sem correr o risco do uso indevido ou irracional”
explica o pesquisador do IATS e Professor da Faculdade de Medicina da UFRGS, Ricardo
Kuchenbecker.

Leia mais

 

 

As primeiras turmas da Oficina de Avaliação de Tecnologia em Saúde serão
realizadas nos Estados do RJ, GO e MG

O curso, realizado sob demanda, é destinado a gestores de saúde da esfera pública,
envolvidos em atividades de incorporação de novas tecnologias, procedimentos e
tomadas de decisão. Ao final do curso, o profissional terá conhecimentos sobre o
conceito, uso, vantagens e limitações da Avaliação de Tecnologia em Saúde (ATS).

Conteúdo abordado:

- O que consideramos tecnologias em saúde?
- O que é avaliar uma tecnologia em saúde?
- Por que realizar uma Avaliação de Tecnologia em Saúde (ATS)?
- Contexto de uma ATS: Quando? Como? Onde? Pra quem?
- Desafios da ATS
- ATS e o SUS
- Diferentes estudos utilizados em ATS
- O encontro entre a academia e a gestão: como aplicar os resultados produzidos na tomada de decisão?
- Educação e ATS

Para mais informações e interesse em participar, envie email para contato@iats.com.br

  

       

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

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

IATS | Instituto de Avaliação de Tecnologia em Saúde
Site: www.iats.com.br - E-mail: iatsnews@iats.com.br


