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EDIÇÃO DE ANIVERSÁRIO

A IATS News conversa com gestores 
de saúde sobre os benefícios da ATS
na tomada de decisão

Na edição do primeiro aniversário da IATS News
convidamos dois leitores, Gérson Winkler, Coordenador da
Área Técnica de DST/AIDS e Hepatites Virais  da
Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, e Márcia
Pinheiro, médica especialista em planejamento e
administração de serviços de saúde do Instituto Nacional
de Traumatologia e Ortopedia no Rio de Janeiro, para falar
sobre a importância da Avaliação de Tecnologia em Saúde
(ATS) no auxílio à prática de gestão em saúde dentro do
SUS.

IATS News - Há quanto tempo você trabalha com gestão
em saúde?

Márcia Pinheiro - Trabalhei em cargos gerenciais no SUS
de 1993 a 2004

Gerson Winkler - Atuo na área de saúde há mais de 20
anos. Há alguns anos ingressei na gestão pública de saúde
no planejamento de ações relacionadas ao controle da
epidemia do HIV/AIDS na cidade de Porto Alegre.

IATS News - De que modo a IATS News vem auxiliando na
sua tomada de decisão?

MP - O conhecimento e o uso das evidências científicas
aprimoram e qualificam a tomada de decisão gerencial.
Neste sentido, a divulgação pela IATS News das
evidências científicas que embasam (ou não) uma
incorporação de tecnologia é de grande valia.  

GW - A newsletter do IATS vem apoiando os processos de
tomada de decisão em saúde pública de diferentes
formas.Primeiramente, através da divulgação de
informações pertinentes a  diferentes projetos em saúde, 
em que disponibiliza uma gama de conhecimentos sobre
temas relevantes no cotidiano dos gestores em saúde. O
IATS também vem se constituindo numa verdadeira fonte
de pesquisa que compreende perguntas e respostas sobre
diversas temáticas, possibilitando o desenvolvimento de
ações dentro do SUS.

Leia mais

Você sabia que...
O Brasil vem apresentando, nos últimos anos, um número crescente de casos graves de
Dengue. O profissional de saúde tem uma atuação de grande valor no auxílio ao combate da
doença, por isso:

•    participe das capacitações promovidas pelas secretarias estaduais e municipais de saúde;
•    aplique os protocolos de manejo clínico de forma rápida e adequada;
•    consulte, em www.saude.gov.br/svs, a publicação Dengue: diagnóstico e manejo clínico –
adulto e criança;
•    dedique atenção especial a idosos e crianças, mais vulneráveis à doença;
•    notifique os casos de dengue à vigilância epidemiológica de seu município;
•    oriente os pacientes sobre os sintomas e sinais de alerta;
•    esclareça que a automedicação pode agravar o quadro.

Para mais informações consulte a página
http://www.combatadengue.com.br

Curso online sobre Controle da Tuberculose
Parceria entre o Ministério da Saúde e a Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), o curso
Controle da Tuberculose na Atenção Básica tem o objetivo de fazer com que médicos e
enfermeiros de toda a rede básica do país aprendam a diagnosticar casos de tuberculose,
manejar corretamente e promover atividades de detecção da doença. O curso é composto por
módulos, totalmente auto-instrutivo, não há tutores, a pessoa faz diretamente pela internet. 

Leia mais

http://www.iats.com.br/noticiaDetalhe.php?id_cms_news=160
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/area.cfm?id_area=1498
http://www.combatadengue.com.br/index.php
http://www.unasus.gov.br/CursoTB


Prevenção contra a leptospirose após fortes chuvas
Uma das principais preocupações com as enchentes é a leptospirose. A doença é causada por
uma bactéria presente na urina de ratos, ratazanas e camundongos encontrados na água das
enchentes, lama e esgoto. Sua transmissão acontece pelo contato da urina com a pele ou
mucosas. Assim, é importante que o cidadão conheça alguns cuidados para prevenir e
identificar os sintomas da doença.

Leia mais

Força Nacional do SUS abre cadastro para voluntários
O Ministério da Saúde abriu o cadastro para voluntários que queiram se inscrever na Força
Nacional do SUS. Os interessados devem preencher a ficha eletrônica de inscrição. O banco de
voluntários será organizado pelo ministério, que poderá acionar os profissionais para atuarem
em situações emergenciais, que envolvam, por exemplo, desastres naturais e calamidades
públicas. Podem se cadastrar profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência  -
médicos Intervencionistas, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e condutores de
veículos de urgência; profissionais de saúde dos hospitais universitários, dos institutos nacionais
e da rede assistencial hospitalar federal, estadual e municipal.

Leia mais

SUS custeará troca de prótese em caso de problema de saúde
Mulheres que receberam a prótese mamária francesa PIP e apresentaram problemas de saúde
devem procurar o médico que fez o implante para avaliar se há necessidade de troca, segundo
informou o Ministério da Saúde. Se o médico julgar necessária a substituição da prótese, o
Sistema Único de Saúde (SUS) arcará com as despesas da cirurgia reconstrutiva, após a
avaliação de um especialista do próprio serviço público.

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.

Temozolomida ou nitrosuréias no tratamento do glioma de alto grau

Uso da Tomografia por emissão de pósitrons no diagnóstico, estadiamento e do linfoma maligno
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