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10 de outubro - Dia Mundial da Saúde Mental

“Com o estabelecimento de um tratamento correto, a
morbimortalidade provocada pela depressão poderia
ser prevenida em até 70% dos casos”.

 

Segundo a Pesquisadora e Pós-doutoranda do Programa
de Pós-Graduação de Psiquiatria da UFRGS, Ana Flávia
Silva Lima, os transtornos mentais ainda são considerados
crônicos e muitas vezes mais incapacitantes que outras
doenças físicas. A necessidade de um tratamento eficaz é
fundamental a fim de proporcionar a recuperação dos
pacientes, utilizando de forma adequada os recursos de
saúde disponíveis pelo SUS. Ana Flávia destaca a
importância da Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS)
no processo de cuidados a doenças psiquiátricas.
Recentemente foi criado o GATS-P (Grupo de Avaliação de
Tecnologia em Saúde em Psiquiatria) com o objetivo de
analisar custos de doenças e avaliar serviços de saúde.

IATS News - Transtornos mentais acabam por gerar
disfunções não só psicológicas e sociais como também
desenvolver doenças psicossomáticas. Quais são os mais
frequentes e que necessitam maior atenção?

Ana Flávia Silva Lima - Estima-se que 16% da população
mundial irá apresentar algum transtorno mental ao longo
da vida.

 

No Brasil, infelizmente, ainda há uma carência de dados
epidemiológicos em populações específicas, mas estima-se
que os transtornos mais comuns são os transtornos de
ansiedade com prevalências ao redor de 18%, seguidos
dos transtornos depressivos com índices entre 3% a 10%
e alcoolismo com taxas em torno de 8%. Um estudo
recente realizado na cidade de São Paulo, incluindo uma
amostra domiciliar representativa da população com 5.037
adultos, demonstrou que em torno de 30% dos
entrevistados apresentavam algum transtorno mental nos
últimos 12 meses. Os transtornos de ansiedade foram os
mais comuns (afetando 19% da população), seguidos dos
transtornos de humor (11%), transtorno de descontrole
dos impulsos (4,3%) e abuso de substâncias (3,6%). Um
dado interessante desse estudo é que 1 em cada 10
moradores da cidade de São Paulo apresentava algum
transtorno mental grave, sugerindo que há mais de um
milhão de sujeitos com prejuízos relevantes. Isso
demonstra a necessidade de um tratamento adequado aos
transtornos mentais. 

Leia mais

 

Você sabia que...
Segundo dados do Ministério da Saúde, 3% da população geral do país sofre com transtornos
mentais severos e persistentes; mais de 6% decorrentes do uso de álcool e outras drogas.
Aproximadamente 12% da população necessita de algum atendimento em saúde mental, seja
ele contínuo ou eventual.
Visite o portal e conheça o novo boletim informativo com as principais notícias da área técnica
de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas.

Acesso gratuito de bases de dados para profissionais da saúde
O Portal Saúde Baseada em Evidências é uma ferramenta que permite aos profissionais de
saúde o acesso gratuito a documentos científicos. Terão acesso à pesquisa os profissionais das
áreas de Biologia, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Terapia
Ocupacional, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia e
Serviço Social. Para acessar as bases de dados é necessário que o usuário faça o cadastro com
o número do seu respectivo Conselho Profissional. O objetivo é apoiar a prática clínica, como
também a tomada de decisão em gestão da saúde.

Leia mais

Diretrizes de Atenção à Saúde da Pessoa com Síndrome de Down
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Diretrizes de Atenção à Saúde da Pessoa com Síndrome de Down
Voltado às equipes multiprofissionais do SUS para o cuidado à saúde da pessoa com Síndrome
de Down e seus familiares, a proposta das diretrizes é qualificar e humanizar o atendimento
desde os primeiros dias de vida do paciente. O documento também alerta sobre as patologias
que têm maior prevalência e os principais cuidados para garantir o desenvolvimento saudável.

Acesse o documento

Estão abertas as inscrições para congresso em novembro
Entre os dias 14 e 18 de novembro de 2012, a cidade de Porto Alegre receberá a 10ª edição do
Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, promovido pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva
(Abrasco). Sob o tema “Saúde é Desenvolvimento: Ciência para a Cidadania”, o evento
permitirá um encontro entre a academia e os serviços de saúde. As inscrições podem ser feitas
pelo site do congresso.

Leia mais

SUS terá remédio para doença pulmonar
Medicamentos já distribuídos para asmáticos poderão ser adquiridos por pacientes com Doença
Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), que acomete os pulmões e atinge, principalmente, ex-
fumantes. O Ministério da Saúde vai incorporar ao Sistema Único de Saúde (SUS) os
medicamentos budesonida, beclometasona (corticóides inalatórios), fenoterol, sabutamol,
formoterol e salmeterol (broncodilatadores).

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.

Parecer Técnico-Científico sobre o uso de Peptídeos Natriuréticos para o Diagnóstico de
Insuficiência Cardíaca em Pacientes com Dispnéia Aguda

Parecer Técnico-Científico sobre o uso de Enxerto Arterial Matricial Polimerizado Poliglicólico
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