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Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas
- Volume I e II

Nova referência bibliográfica em saúde traz
informação, acompanhamento e decisão efetiva
para médicos, farmacêuticos, pacientes e
gestores de saúde.

O Ministério da Saúde, juntamente com a
Secretária de Atenção à Saúde, cumpre um
importante papel na organização e qualificação
da atenção à saúde e do próprio SUS, com a
publicação do livro de Protocolos Clínicos e
Diretrizes Terapêuticas - Volume I e II lançados
ano passado. Os Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas (PCDTs) têm o objetivo de
estabelecer os critério s de diagnóstico de
doenças e a efetividade do tratamento de
pacientes. Além de contribuir para a assistência
médica e farmacêutica de qualidade, os PCDTs
auxiliam os gestores de saúde na tomada de
decisão.

O Prof. Dr. Paulo Picon, pesquisador do IATS,
coordenador técnico do projeto e um dos
editores dos livros, conversou com a IATS News
sobre o projeto, que este ano terá continuidade
com o volume III.

IATS News - Qual a importância dos PCDTs para
a política pública de saúde?
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Dr. Picon - Todos os PCDTs tratam de temas relevantes para a população brasileira e para a gestão do
SUS, são revisões e atualizações de protocolos já existentes ou novos, publicados previamente em
consulta pública e consolidados em portarias da Secretaria de Atenção à Saúde. A elaboração e
publicação de PCDTs, para doenças e condições tratadas com os medicamentos hoje integrantes do
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), consolidam o processo de criação de
políticas públicas baseadas em evidências científicas. Os livros esclarecem e abordam questões técnicas
no âmbito d o médico, do paciente, do farmacêutico e do gestor de saúde.

IATS News - O que o gestor de saúde pode encontrar e o que é de seu interesse específico?

Dr. Picon - O volume I traz 33 PCDTs de enfermidades diversas, neste segundo volume temos 16 e já
estamos trabalhando no volume III. Em cada PCDT, além do texto técnico que estabelece o diagnóstico
e tratamento da doença, constam: guia de orientação ao paciente, ficha farmacoterapêutica, fluxograma
de tratamento e de dispensação (administração econômica e efetiva de medicamento). Orientações
específicas são dadas aos gestores sobre a doença/tratamento em foco, desse modo o acompanhamento
clínico se torna mais efetivo e o consumo indevido de remédios recebe maior controle. O objetivo é
fortalecer uma política pública baseada em evidência com foc o na gestão e monitoração de dados a
longo prazo.

IATS News- Quais os resultados esperados com o uso dessa nova referência bibliográfica dentro do
sistema de saúde pública?

Dr. Picon- A melhora da qualidade da atenção médica e farmacêutica com a consequente economia para
os cofres públicos. Já provamos que isto é possível com vários exemplos que publicamos. Com a
implementação dos PCDTs demonstramos que é possível aumentar a qualidade do atendimento com a

  



redução de custos, teoria de autoridades internacionais em economia da saúde que estamos colocando
em prática desde 2003 no Estado do Rio Grande do Sul e no país.

Como adquirir os livros

A versão impressa pode ser encontrada em bibliotecas
acadêmicas, conselhos médicos, hospitais, Secretarias Estaduais
ou solicitada diretamente ao Ministério da Saúde.

Contato: dae@saude.gov.br

A versão digital pode ser acessada pelo site:
www.saude.gov.br/sas

    

  

Universidade Aberta do SUS (UnA-SUS)

O UnA-SUS atende às necessidades de
capacitação e educação permanente dos
trabalhadores da rede pública de saúde, por meio
de uma rede colaborativa de instituições
acadêmicas, serviços de saúde e unidades de
gestão da rede pública. A grande vantagem do
UnA-SUS é o uso de tecnologias de educação a
distância. Com o decreto presidencial no fim do
ano passado, todo o material desenvolvido passa
a ser de livre acesso às instituições e estudantes
interessados, por meio de bibliotecas virtuais e
de outras mídias. A Plataforma Arouca também
será uma ferramenta útil para os gestores do
SUS, possibilitando uma informação de qualidade
sobre a situação dos trabalhadores.
Leia mais

 

Resenha em ATS

Estudo realizado no Irã avaliou o efeito das
intervenções educativas nas taxas de detecção,
tratamento e controle da Hipertensão Arterial
Sistêmica (HAS). Os resultados favoráveis
apresentam redução significativa da incidência de
insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral
(AVC), infarto agudo do miocárdio (IAM) e outros
eventos por doença aterosclerótica no futuro.
Acredita-se que a razão dos melhores desfechos
na população que recebeu a intervenção esteja
relacionada com a maior conscientização e
conhecimento da população sobre a hipertensão e
a qualificação do cuidado do paciente hipertenso,
realizado pelos profissionais de saúde.
Leia mais 

  

     

  

Primeiro Registro Brasileiro de Ensaios
Clínicos

O Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (REBEC)
é uma plataforma virtual de acesso gratuito que
registrará estudos clínicos de pesquisadores
estrangeiros e brasileiros. Além da divulgação de
pesquisas, o primeiro registro com dados das
pesquisas em português
(www.ensaiosclinicos.gov.br) servirá tamb&ea
cute;m como fonte de informação para
voluntários que queiram participar dos estudos
sobre tratamentos, medicamentos, análise de
procedimentos, entre outros temas da saúde. A
estimativa é que sejam registrados por ano cerca
de 200 estudos clínicos e que, em 2011, a
plataforma seja reconhecida pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) como registro primário
de ensaios clínicos.
Leia mais

 

Participação em Audiência Pública

O Decit promoveu audiência pública com o tema
“Avaliação de Múltiplas Tecnologias em Feridas
Crônicas e Queimaduras”, com o objetivo de
obter sugestões sobre as recomendações do
estudo de múltiplas tecnologias para o
tratamento desses agravos. O prazo para envio
de sugestões de evidências adicionais foi
prorrogado para o dia 10 de março de 2011. As
sugestões deverão ser feitas por escrito em
formulário próprio, distribuído a todos os
presentes no dia da audiência, ou enviadas para
o e-mail: ats.decit@saude.gov.br O Relatório da
audiência pública está disponível no site da Rede
Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde
(REBRATS). Acesse:
http://www.saude.gov.br/rebrats
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