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Entrevista com Alexandre Padilha - Ministro da Saúde

"Nosso grande desafio é garantir acesso e
atendimento de qualidade à população e adotamos
como uma das prioridades o combate ao desperdício
de recursos na saúde."

Em conversa com a IATS News, o Ministro da Saúde
Alexandre Padilha falou sobre as mudanças e desafios na
saúde em 2012, destacando ações de gestão, pesquisa e
tratamento de pacientes.

IATS News - O que os gestores de saúde podem esperar
para este ano, em termos de auxílio na decisão do melhor
tratamento, inclusão de medicamentos no SUS e
capacitação profissional?

Alexandre Padilha - A perspectiva é que haja incorporação
de medicamentos principalmente para hepatites e
oncológicos. Para tanto, o Ministério da Saúde vem
trabalhando em parceria entre empresas públicas e
privadas, acordos de transferência de tecnologia,
modernização do parque industrial, investimento em
pesquisas científicas e de inovação, aprimoramento de
normas de registro sanitário dos produtos e compras
públicas. O governo está ampliando os investimentos na
sua rede de avaliação de tecnologias em saúde.

Em março, anunciamos o lançamento do Programa de
Investimento no Complexo Industrial da Saúde (Procis),
com um investimento de R$ 2 bilhões até 2014, sendo R$
1 bilhão do governo federal e R$ 1 bilhão em
contrapartidas de governo estaduais. Só em 2012, o
Ministério da Saúde investirá cerca de R$ 250 milhões em
infraestrutura e qualificação de mão-de-obra de 18
laboratórios públicos, o valor é cinco vezes maior do que a
média de investimentos (R$ 42 milhões) nos últimos 12
anos.

O programa também prevê ampliação nas Parcerias para
o Desenvolvimento Produtivo (PDPs), com transferência
de tecnologia entre laboratórios privados e públicos. Ainda
este ano, deverão ser consolidadas nove novas PDPs.
Essas parcerias abrangem a fabricação de produtos
biológicos (para artrite reumatoide, doenças genéticas e
oncológicos), medicamentos para as chamadas “doenças
negligenciadas” (que geralmente atingem populações de
países menos desenvolvidos e despertam menos interesse
da indústria farmacêutica) e equipamentos,
principalmente na área de órteses e próteses.

Leia mais

Você sabia que...
Quase metade da população brasileira está acima do peso. O excesso de peso e a obesidade
aumentaram nos últimos seis anos no Brasil, é o que aponta o mais recente levantamento
realizado pelo Ministério da Saúde. De acordo com o estudo, a proporção de pessoas acima do
peso no país avançou de 42,7%, em 2006, para 48,5%, em 2011. No mesmo período, o
percentual de obesos subiu de 11,4% para 15,8%. O desafio do Ministério da Saúde é
estacionar a tendência de crescimento nos próximos dez anos.

Leia mais

Primeiro curso EaD de Pós-Graduação em ATS para gestores
O IATS divulga edital do primeiro curso de Especialização em Avaliação de Tecnologias em
Saúde (ATS), em formato de ensino a distância (EaD), visando ampliar a qualificação de novos
profissionais e gestores de saúde. O curso será ministrado em 4 módulos, com carga horária
total de 436 horas e duração de 12 meses.  O programa é gratuito e inicia em agosto de 2012,
com encontros presenciais a cada trimestre. As inscrições serão feitas on line pela página

www.iats.com.br/ead/, no período de 9 a 18 de maio.
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XXVIII Congresso do Conasems abre para inscrições
O XXVIII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e o IX Congresso
Brasileiro de Saúde, Cultura de Paz e Não Violência do Conasems abrem para inscrições. O
evento vai acontecer entre os dias 11 e 14 de junho, na cidade de Maceió. A expectativa é
reunir cinco mil participantes, entre gestores, técnicos, usuários e pesquisadores do SUS, para
debater e mapear os desafios da saúde pública brasileira para os próximos anos.

Leia mais

Lista da Rename ganha 260 novos medicamentos 
A lista oficial da Relação Nacional de Medicamentos (Rename) do SUS passa de 550 para 810
itens. Entre as novidades, está a inclusão de medicamentos para o tratamento de próstata e 
alguns fitoterápicos, que passam a ser fornecidos gratuitamente nas unidades básicas de saúde.
Na Rename/2012, todos os medicamentos de uso ambulatorial também foram incluídos – entre
eles, insumos e vacinas.

Leia mais

Encontro anual sobre ATS acontece na Espanha
O 9° Congresso Mundial do HTAi - Health Technology Assessment International – será na cidade
de Bilbao, na Espanha, do dia 23 a 27 de junho. O encontro promove discussões e palestras 
sobre Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) e este ano o tema será  “ATS para cuidados
integrados em um sistema de paciente centralizado”. Até dia 30 de abril, as inscrições poderão
ser feitas com valores reduzidos.

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 do Rituximabe no tratamento do Linfoma não-Hodgkin,
de célula B, baixo grau CD 20

Parecer Técnico-Científico sobre o uso da Tirotrofina alfa como adjuvante na ablação do tecido
remanescente, pós-tireoidectomia do Câncer de tireóide
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