
A Newsletter direcionada para os Gestores de Saúde Ano 2 Edição 15 - Março 2012

Saúde da Mulher

Mulheres mais jovens têm mais propensão a ter
“infartos silenciosos” (sem dor no peito) e um maior
índice de mortalidade do que homens.

A dor no peito, um dos principais sintomas de infarto,
pode não se manifestar em mulheres à beira de um
ataque cardíaco. A descoberta recente de pesquisadores
norte-americanos foi detectada após a análise de mais de
um milhão de pessoas que sofreram com o problema no
coração. A investigação deu origem a um estudo publicado
no mês passado no Jornal da Associação Médica
Americana (JAMA). A cardiologista Carisi Anne Polanczyk,
Coordenadora Adjunta do IATS, esclarece algumas
questões sobre o tema.

IATS News - Índices mostram que o número de mulheres
vítimas fatais de um infarto é 50% maior que o de
homens. Todos os anos, 31000 brasileiras morrem
infartadas, o triplo das mortes por câncer de mama. Quais
as principais causas destes números?

Carisi Polanczyk - Mulheres infartadas,  sem os sintomas
clássicos de dores no peito, adiam a ida ao pronto-socorro
e, por isso, morrem mais que os homens. As mulheres 
que apresentam doenças cardiovasculares e fatores de
risco (tabagismo, obesidade, sedentarismo e histórico
familiar de doenças coronárias) se cuidam menos que os
homens, que parecem estar mais atentos a qualquer
desconforto e procuram assistência médica mais rápido. 
Por causa do atendimento médico tardio, o número de
mulheres vítimas fatais de um infarto é maior que o de
homens, e poderia ser um índice mais baixo. O sexo
feminino sofre com o "infarto silencioso",  quando os
sinais da doença são camuflados, médicos e pacientes
podem subestimar o problema, adiando o diagnóstico e,
consequentemente, o seu tratamento.

Leia mais

Você sabia que...
No Brasil, a tuberculose é a terceira causa de óbitos por doenças infecciosas e a primeira entre
pacientes com AIDS. Causada por uma bactéria que afeta principalmente os pulmões, a doença
também pode ocorrer em outros órgãos do corpo, como ossos, rins e meninges (membranas
que envolvem o cérebro). É transmitida pelo ar, quando o paciente tosse, fala ou espirra. Os
principais sintomas são tosse prolongada (por mais de três semanas). Em 1993, a Organização
Mundial de Sáude (OMS) declarou a tuberculose como uma emergência global.O tratamento é
oferecido pelo SUS e dura seis meses.

Programa Nacional de Controle da Tuberculose

Pré-natal no SUS oferece até 23 exames gratuitamente
Mulheres que fazem acompanhamento do pré-natal no Sistema Único de Saúde (SUS) dispõem
atualmente de 23 exames, sendo que 14 deles foram acrescidos à lista com a implantação da
Rede Cegonha, lançada pelo governo federal em 2011. Mesmo com esta cobertura, os cuidados
para garantir uma gravidez saudável devem começar antes da fecundação, alerta o Ministério
da Saúde durante o mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Confira a lista de
exames disponíveis. 

Leia mais

HÓRUS EaD: Ministério disponibilizará 160 vagas por mês
O UniverSUS é o ambiente no qual são disponibilizados gratuitamente cursos online voltados

para a capacitação de profissionais. O curso de Ensino a Distancia (EaD) do HÓRUS - Sistema
Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica - ocorrerá totalmente pela internet é terá
duração de duas semanas, totalizando carga horária de 20 horas. As turmas estarão disponíveis
mensalmente com 160 vagas. Conforme cronograma, o Ministério da Saúde estima

http://www.iats.com.br/noticiaDetalhe.php?id_cms_news=164
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1527
http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/4454/162/cuidados-devem-comecar-antes-da-gravidez.html


mensalmente com 160 vagas. Conforme cronograma, o Ministério da Saúde estima
disponibilizar duas mil vagas até o final de 2012.

Leia mais

Autorizado novo tratamento para leucemia pediátrica 
Crianças e adolescentes portadores de Leucemia Mielóide Crônica (LMC) e Leucemia
Linfoblástica Aguda (LLA) passam a contar com mais uma opção de tratamento para estas duas
doenças. Novas diretrizes diagnósticas e terapêuticas para o uso do medicamento Glivec (nome
genérico Imatiniba) em casos diagnósticos de LMC e LLA foram estabelecidas. Atualmente, o
remédio é indicado pelos médicos para o tratamento de aproximadamente sete mil pacientes
oncológicos (adultos) assistidos pelo SUS.

Leia mais

Inca divulga perfil do câncer para 2012
A publicação Estimativa 2012 – Incidência de Câncer no Brasil aponta aproximadamente 520 mil
casos novos da doença para o próximo ano. Sete novas localizações de câncer entraram no
ranking dos tumores mais frequentes do país. Os índices destacam os tipos mais incidentes nas
regiões brasileiras, caso do câncer de pele não melanoma, próstata, mama e pulmão. Os
especialistas consideram as estimativas a principal ferramenta de planejamento e gestão da
saúde pública na área oncológica no Brasil, devido à publicação de informações necessárias para
a elaboração das políticas públicas voltadas ao atendimento da população.

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 da Paliperidona no tratamento da esquizofrenia

Parecer Técnico-Científico sobre o uso da Tirotrofina alfa no diagnóstico e acompanhamento do
Câncer de tireóide
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