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Base de Dados do SUS para o Câncer

“ O que parece haver é uma carência de pessoas qualificadas
com um olhar acadêmico, científico e de gestão para manejar
as bases de dados.”

Leia a entrevista completa com Isaias Prestes, Estatístico da Fundação
Médica do Rio Grande do Sul e doutorando em Epidemiologia pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul com a pesquisa
“Pareamento de registros das grandes bases do SUS para o câncer”.

Leia mais

 

Em 2030, a América Latina terá mais de 1 milhão
de mortes por câncer

Levantamento publicado em revista de medicina inglesa The Lancet Oncology alerta para a
necessidade de melhores programas de combate e controle da doença. Atualmente, são
cerca de 1,3 milhão de novos casos por ano. Um relatório publicado em uma edição
especial do periódico britânico aponta que a América Latina corre o risco de perder o
controle da crescente epidemia de câncer e de quebrar seu sistema de saúde com os
custos da doença. 

Confira a entrevista com professor de medicina da Universidade Harvard e coordenador do
levantamento, Paul Goss.

 

I Simpósio Internacional em Epidemiologia e Doenças
Cardiovasculares recebe líderes nacionais e internacionais

O I International Symposium on Cardiovascular Epidemiology (ISCE) acontece de 21 a 23
de maio na cidade de Porto Alegre. Poderá ser feita a submissão de trabalhos por email até
o dia 13 de maio. Para mais informações acesse a página do evento.

Leia mais

 

Ministério da Saúde lança programa de controle de peso

Programa Peso Saudável terá aplicativo gratuito disponível para instituições públicas e
privadas estimularem hábitos saudáveis no ambiente de trabalho. O download do software
já está disponível na página.

Leia mais

 

Lançada cartilha para orientar diagnóstico precoce do autismo

O Ministério da Saúde lançou a Diretriz de Atenção à Reabilitação da Pessoa com
Transtornos do Espectro do Autismo (TEA). A diretriz traz, pela primeira vez, uma tabela
com indicadores do desenvolvimento infantil e sinais de alerta para que médicos do
Sistema Único de Saúde (SUS) possam fazer uma identificação precoce do autismo em
crianças de até três anos.  
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Confira aqui a cartilha

Base de Dados REBRATS:
Confira os estudos em destaque este mês

Efetividade da intervenção percutânea com micro-molas (coils) para malformaçoes
artériovenosas

Revisão de intervenções para redução da mortalidade materna e neonatal

 

Envie suas perguntas e sugestões em ATS para iatsnews@iats.com.br
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