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1º de dezembro - Dia Mundial de Luta Contra a AIDS  

“Já temos conhecimento para pensar um mundo sem AIDS, a
questão é como traduzi-lo para a população e saúde pública” 

Após 30 anos de epidemia de AIDS, o acesso a
medicamentos para a população infectada vem crescendo, o
que indica um declínio de óbitos, mas a doença ainda é um
desafio para vários setores da sociedade. A estimativa
mundial de pessoas infectadas pelo vírus da AIDS é de 34
milhões. Em média, segundo relatório divulgado pelo
Ministério da Saúde, 33 pessoas morrem por dia vítimas da
doença no Brasil.

O professor e pesquisador Ricardo Kuchenbecker conversa
com a IATS News sobre as ações envolvendo a doença e o
impacto na saúde.

IATS News  -  Qual a importância do 1º de dezembro para
prevenção e conscientização da doença? 

Ricardo Kuchenbecker - Esta data é um dia de “prestação de
contas” em escala internacional, quando os relatórios e
boletins são divulgados. A AIDS é uma epidemia sem
precedentes e o seu impacto ainda é grande.

Os desafios em informar, prevenir e começar a
tratar mais cedo continuam. Nós já temos
conhecimento para pensar um mundo sem AIDS,
a questão é como traduzi-lo para a população e
saúde pública. As campanhas e mobilizações são
importantes, mas são pontuais e episódicas, é
necessário também “trabalhar” a conscientização
através de uma comunicação contínua.

Leia mais

Você sabia que... 

Do total de pessoas que precisam de antirretrovirais no mundo, 50%
recebem. No Brasil a cobertura é de 60% a 79%, aponta relatório recente da
Unaids (Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o HIV/Aids). O boletim
também indicou que os óbitos relacionados à epidemia estão em declínio, por
conta do acesso cada vez maior à terapia antirretroviral. No caso brasileiro, o
diagnóstico precoce por meio da estratégia Fique Sabendo, do Ministério da
Saúde, tem se mostrado muito eficaz. O ministério deve fechar o ano com
investimentos de cerca de R$ 16 milhões em campanhas de publicidade sobre
HIV/Aids. As ações têm como foco a prevenção, a conscientização e a
superação do preconceito.

Livro orienta gestores para elaboração de projetos em saúde do SUS

Para orientar gestores na elaboração de projetos de investimentos de infraestrutura em saúde, vinculados ao SUS, o
Ministério da Saúde está colocando à disposição dos municípios uma série de livros com o conteúdo do Sistema de
Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde (SomaSUS). O primeiro volume, que trata da
programação arquitetônica de unidades funcionais de saúde para atendimento ambulatorial e atendimento imediato,
está disponível em versão eletrônica na página do SomaSUS.

Leia mais

  

Brasil produzirá kit para
diagnóstico rápido de
doenças infecciosas

O Ministério da Saúde iniciou a primeira Parceria de
Desenvolvimento Produtivo (PDP) para a produção de

equipamentos para o SUS. O governo assinou acordo
para transferência de tecnologia para produção de kits
para diagnóstico rápido de HIV, rubéola, sífilis,
toxoplasmose e hepatite B. O protótipo do

Coquetel antiaids: país
economizará 40% ao
produzir o atazanavir

O Farmanguinhos, Instituto de Tecnologia em
Fármacos da Fiocruz, vai começar a produzir o

medicamento Atazanavir, utilizado no tratamento de
pessoas que vivem com Aids. A ideia é conciliar o lado
tecnológico com o lado da saúde, da redução de custos
para o Sistema Único de Saúde. Nesse sentido, o

  

http://www.iats.com.br/noticiaDetalhe.php?id_cms_news=158
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1258


toxoplasmose e hepatite B. O protótipo do
equipamento foi desenvolvido pela Universidade
Federal do Paraná, sob a coordenação do ministério.
Utilizando apenas uma gota de sangue, o kit é capaz
de realizar testes em poucos minutos.

Leia mais

para o Sistema Único de Saúde. Nesse sentido, o
Farmanguinhos firmou contrato, com laboratório
americano, para que ao final de cinco anos esteja
capacitado para a produção do medicamento,
propiciando sua distribuição no âmbito do SUS. Com
esta ação, a incorporação de tecnologia resultará em
substancial economia.

Leia mais

Prêmio de Incentivo à Prevenção e ao Tratamento do HIV/AIDS e Hepatitites
Virais recebe inscrições online até o dia 20 de janeiro de 2012

O Prêmio de Incentivo à Prevenção e ao Tratamento do HIV/ AIDS e Hepatites Virais é
uma iniciativa do laboratório Bristol-Myers Squibb, da Sociedade Brasileira de Infectologia
e da Sociedade Brasileira de Hepatologia, e tem como objetivo incentivar e reconhecer
ações, métodos e programas que agreguem valor para a prevenção e tratamento do
HIV/AIDS e Hepatites Virais. O prêmio é direcionado às instituições de saúde, públicas ou
privadas, que sejam inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) no
território brasileiro. A submissão deverá ser feita exclusivamente por meio eletrônico pelo
preenchimento do formulário disponível no site www.premiovirologia.com.br até às 18h
(horário de Brasília) do dia 20/01/2012.

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.

Uso da tomografia por emissão de pósitrons no diagnóstico, estadiamento e re-estadiamento do melanoma maligno 

Parecer Técnico-Científico sobre o uso da Capecitabina para câncer colorretal Dukes'C (estádio III)

  

       

 
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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