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ATS no auxílio a doenças de idosos

“A prática de atendimento à população idosa sem
preparo e sem avaliação da eficácia de tratamentos
eleva o custo e irá acabar ‘falindo’ com o sistema de
saúde”.

 

A população está envelhecendo, e a melhor forma de
prevenir doenças decorrentes da idade, segundo o
Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS) e especialista na área de geriatria, Emilio
Moriguchi, é a prática de hábitos saudáveis durante toda a
vida. Moriguchi destaca também importantes ações que
devem ser implementadas dentro do sistema de saúde
para o melhor atendimento de pacientes idosos, assim
como a necessidade da Avaliação de Tecnologia em Saúde
(ATS) para um tratamento eficaz e com menor custo.

IATS News - De que modo o SUS pode atender melhor
esta parcela da sociedade, que está crescendo cada vez
mais, e quais as medidas que o governo deveria
implantar?

Emilio Moriguchi - O SUS poderia atender melhor esta
parcela da sociedade com as seguintes ações:
- Iniciar e tornar rotineiras as consultas preventivas
(medidas de peso e circunferência abdominal, medidas de
pressão arterial, de glicemia, de colesterol, etc.) nas
faixas etárias de adultos mais jovens (acima de 40 anos).

 

- Formar profissionais de saúde mais preparados para
atender de forma adequada a demanda dos pacientes
idosos, pois profissionais que não estão treinados acabam
por solicitar exames desnecessários, aumentando o custo
sem trazer benefícios de prevenção ou de tratamento
eficaz. 
- Desenvolver um sistema de saúde com protocolos de
atendimento específico para os agravos mais prevalentes
na população idosa. Atualmente, se perde muito recurso
financeiro pagando por medicamentos que não trazem
benefícios objetivos aos pacientes com quadros
demenciais.
- Implantar postos de saúde e ambulatórios, em hospitais
públicos, específicos para o atendimento de pacientes
idosos, com atendimento adequado para evitar a
hospitalização, uma das coisas que custa mais para o SUS
é o idoso internado.  

Leia mais

 

Você sabia que...
Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 21 milhões de pessoas com mais de
60 anos. Desse total, 80% não precisam de acompanhantes. A expectativa de vida no país para
homens é de 69 anos e para mulheres 77 anos. As doenças do aparelho circulatório são a
principal causa de mortalidade em idosos, com mais de 37% do número de mortes. As mais
comuns são derrame, infarto e hipertensão arterial.

Conheça o portal Saúde do Idoso do Ministério da Saúde.

Congresso de reumatologia acontece na cidade de Vitória
Este ano o tema principal do congresso é “Ciência e Inovação”. O evento acontece de 19 a 22
de setembro e terá diversas atividades como cursos, oficinas e discussão de casos clínicos. A
presença de renomados reumatologistas nacionais e internacionais, como o canadense Amiram
Gafni, professor no Departamento de Epidemiologia Clínica e Bioestatística e membro do Centro
de Economia da Saúde e Análise de Políticas, já está confirmada.

Leia mais

EXPOEPI: Inscrições abertas para mostra nacional
Estão abertas as inscrições para a 12ª Mostra Nacional de Experiências Bem Sucedidas em
Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças (EXPOEPI). O evento é promovido pela
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Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças (EXPOEPI). O evento é promovido pela
Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, e será realizado em Brasília, de 16 a
19 de outubro. Os prêmios são de 50 mil para as experiências vencedoras e de seis mil, nove
mil e 12 mil para os trabalhos de especialização, mestrado e doutorado. Os profissionais da
saúde interessados devem se inscrever pela internet. As vagas são limitadas.

Leia mais

Novos medicamentos para artrite serão ofertados no SUS
O Ministério da Saúde vai incorporar ao Sistema Único da Saúde (SUS) novos medicamentos
para o tratamento de pessoas portadoras de artrite reumatoide. Com a novidade, os portadores
da doença terão acesso a todos os medicamentos biológicos para a artrite disponíveis no
mercado e registrados na Agência Nacional de Saúde (Anvisa). Os novos medicamentos que
passam a ser oferecidos são: abatacepte, certolizumabe pegol, golimumabe, tocilizumabe e
rituximabe.

Leia mais

Governo incentiva formação de enfermeiros obstetras
O Governo quer capacitar enfermeiros obstetras para serem inseridos no SUS. Os programas de
residências aprovados serão financiados pelo Ministério da Educação (MEC), em Instituições
Federais de Ensino, e pelo Ministério da Saúde (MS), nas demais. O resultado final de aprovação
de instituições será publicado no dia 1º de outubro. Posteriormente, cada uma abrirá para o
processo de seleção de candidatos. Os enfermeiros participantes receberão uma bolsa no valor
de R$ 2.384,82 durante os dois anos da residência.

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 e Impacto Orçamentário sobre a vacina contra o Papilomavírus
Humano (HPV) na prevenção do câncer de colo de útero – infecção persistente por HPV e lesões
precursoras

Parecer Técnico-Científico de Múltiplas Tecnologias em Saúde: Adalimumabe, Etanercepte,
Infliximabe e Ustequinumabe para Adultos com Psoríase de Moderada a Grave
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