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Taiane Vieira - arquivo pessoal

Genética e Atenção Primária à Saúde

“Acreditamos que o projeto irá operar dentro de
dois pilares de ação: prevenção de defeitos
congênitos e melhor informação e adequação de
encaminhamento de pacientes.”

 

 

O Projeto Integração da Genética Médica com a Atenção
Primária à Saúde: uma Estratégia Multifacetada de
Suporte foi resultado de pesquisa e projeto piloto,
realizado durante os anos de 2010 e 2011, e que mostrou
a necessidade de fornecer suporte contínuo aos
profissionais na sua prática clínica, além de um programa
educativo presencial. A ideia é fortalecer a integração de
duas especialidades: genética médica e atenção primária,
e algumas ações idealizadas já começaram. Para este ano
está previsto a realização de aulas de ensino à distância
(EaD), lançamento de um manual e criação de website
para disponibilizar informações e suporte aos profissionais
da Atenção Primária à Saúde (APS).

A equipe central é composta por pesquisadores do
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a
Professora do Departamento de Medicina Social da
UFRGS, Camila Giugliani explicou como será desenvolvido
o trabalho. 

IATS News – O projeto destaca que os profissionais de
saúde deverão incluir conhecimentos de genética no
cuidado de pacientes, e a Atenção Primária em Saúde é o
cenário ideal para isso. Por quê?

 

Camila Giugliani - Se analisarmos as doenças genéticas
como um todo, estamos diante de uma situação
prevalente (mundialmente, aproximadamente 3% das
crianças nascem com alguma malformação). O trabalho de
prevenção de problemas congênitos em crianças, nos
períodos pré-concepcional e pré-natal, é extremamente
importante e pouco se faz na prática. Um trabalho
educativo que inclua um conhecimento básico de genética,
como formas de prevenção em defeitos congênitos,
identificação de doenças precocemente e encaminhamento
adequado de pacientes é fundamental, já que a APS é o
cenário inicial, ou seja, é a porta de entrada das pessoas
ao sistema de saúde. 

Nosso objetivo não é formar especialistas, mas sim
informar e proporcionar a estes profissionais uma
integração de conhecimentos principais sobre genética.
Acreditamos que o projeto irá operar dentro de dois
pilares de ação: prevenção de defeitos congênitos e
melhor informação e adequação de encaminhamento de
pacientes para a genética.

Leia mais

 

Você sabia que...

A consulta pública é um instrumento criado para ampliar a oportunidade de participação da
população na elaboração e no aprimoramento de políticas públicas. Acesse as consultas
públicas referentes à revisão e elaboração dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas
(PCDT) e Linhas de Cuidado, às Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas (DDT) da Oncologia
para situações clínicas tratadas pelo SUS, às solicitações de incorporação de tecnologias
em saúde, entre outras em andamento no Ministério da Saúde (MS).

Consultas Públicas do MS: AQUI
Consultas Públicas da CONITEC: AQUI
Como participar das consultas: AQUI

 

Manual em Avaliação de Tecnologias em Saúde
para equipamentos médico-assistenciais

http://www.iagentemail.com/v3/TRC/C/1043/76366/345963/29858940
http://www.iagentemail.com/v3/TRC/C/1043/76366/345964/29858940
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http://www.iagentemail.com/v3/TRC/C/1043/76366/345966/29858940
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O manual Diretrizes Metodológicas – Elaboração de estudos para avaliação de
equipamentos médico-assistenciais, lançado em 2013 pelo Ministério da Saúde, traz
estudos e revisões sistemáticas para os profissionais de saúde.

Confira e baixe o livro gratuito

 

Profissionais de saúde podem participar de
curso gratuito online sobre dengue

O curso a distância Atualização no Manejo Clínico da Dengue objetiva qualificar médicos e
enfermeiros da atenção básica e de emergência de todo o país sobre diagnóstico e
tratamento da dengue. O curso é gratuito e pode ser concluído numa média de duas horas.
Ele é composto por módulos, totalmente autoinstrutivo, não há tutores, podendo ser feito
diretamente pela internet.

Leia mais

 

Inscrições para o PMAQ-AB vão até 31 de março

O segundo ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção
Básica (PMAQ-AB) tem inscrições abertas até o dia 31 de março. A novidade para este ano
é a universalização do programa, ou seja, todas as equipes de Saúde da Família poderão
se inscrever.
Mais informações: http://dab.saude.gov.br/sistemas/Pmaq 

Leia mais

 

Portal traz conteúdo especializado aos gestores

O Portal da Inovação na Gestão do SUS é uma página virtual dedicada aos gestores de
saúde. O objetivo do portal é proporcionar conhecimentos organizados e sistematizados
sobre os desafios dos serviços e sistemas de saúde, por meio de conteúdos inéditos.
Merece destaque o espaço criado para os Laboratórios de Inovação.

Leia mais

 

Base de Dados REBRATS: Confira o estudo em destaque

A Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (REBRATS) 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 Rede.
Confira os estudos em destaque este mês:

Oxcarbazepina para epilepsia refratária

Suplementação semanal de ferro em crianças para prevenção da anemia por deficiência de
ferro (ADF)

 

Faça seu cadastro para receber a newsletter, envie suas perguntas e sugestões para iatsnews@iats.com.br

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

Jornalista responsável: Bruna Repetto

 

remover

http://www.iagentemail.com/v3/TRC/C/1043/76366/345967/29858940
http://www.iagentemail.com/v3/TRC/C/1043/76366/345968/29858940
http://www.iagentemail.com/v3/TRC/C/1043/76366/345969/29858940
http://www.iagentemail.com/v3/TRC/C/1043/76366/345970/29858940
http://www.iagentemail.com/v3/TRC/C/1043/76366/345971/29858940
http://www.iagentemail.com/v3/TRC/C/1043/76366/345972/29858940
http://www.iagentemail.com/v3/TRC/C/1043/76366/345973/29858940
http://www.iagentemail.com/v3/TRC/C/1043/76366/345974/29858940
http://www.iagentemail.com/v3/TRC/C/1043/76366/345975/29858940
http://www.iagentemail.com/v3/TRC/C/1043/76366/345976/29858940
http://www.iagentemail.com/v3/TRC/C/1043/76366/345977/29858940
http://www.iagentemail.com/v3/TRC/R/1043/76366/29858940/

