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XXVII Congresso Conasems 

Saúde no Centro da
Agenda de
Desenvolvimento do
Brasil: Ampliação e
Qualificação do Acesso do
Cidadão ao SUS 

“O maior evento de saúde pública do ano”,
afirma Antônio Carlos Nardi, Presidente do
Conasems

Para este ano, estima-se que o XXVII Congresso
Conasems irá reunir cerca de 5 mil secretários
municipais de saúde, gestores, trabalhadores e
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de
todo o Brasil. O presidente do Conasems, Antônio
Carlos Nardi, fala sobre a importância do evento,
que acontece entre os dias 09 e 12 de julho, em
Brasília. As inscrições estão abertas até o dia 17
de junho pela página eletrônica do órgão.

IATS News - Qual a importância do Congresso e
do tema proposto neste ano na saúde pública do
país?

Antônio Carlos Nardi - É o maior evento de saúde
pública do ano. A cada edição estamos nos
aperfeiçoando e crescendo, o evento tomou corpo
e magnitude, devida à demanda do gestor.
Deixou de ser exclusivo para secretários de saúde
para incluir equipe gestora, técnica, área
administrativa e instituições educadoras e
formadoras de profissionais.
Continue lendo 

 

Antônio Carlos Nardi

  

Novas recomendações no tratamento do diabetes tipo 2

Pesquisa brasileira, publicada em uma das revistas médicas mais
importantes do mundo, esclarece que o controle da glicose não
depende do tipo, mas da regularidade do exercício físico. A
pesquisadora Beatriz Schaan, uma das autoras do estudo, falou sobre
as consequências e possíveis mudanças no tratamento da doença. 
Leia mais

ESPAÇO DO LEITOR

Enquete
Como um programa de atividade física estruturado poderia ser
implementado na sua cidade, de acordo com a recomendação
médica para diabetes? 

Envie aqui sua opinião.

Alterações no Calendário Básico de Vacinação da Criança

A pesquisadora Patrícia Coelho de Soárez esclarece a importância das vacinas
antimeningocócica C conjugada e antipneumocócica conjugada 10-valente,



antimeningocócica C conjugada e antipneumocócica conjugada 10-valente,
recentemente inclusas no Calendário de Vacinação do primeiro ano de vida.
Leia mais

Antecipação da campanha de vacinação do sarampo

O Ministério da Saúde antecipa a campanha contra o sarampo (que este ano inicia
junto com a 1ª fase de vacinação contra a pólio) para o próximo dia 18 de junho nos
seguintes Estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul,
Ceará, Pernambuco, Alagoas e Bahia. Serão vacinadas todas as crianças de 1 ano e
menores de 7 anos, independente da situação vacinal prévia. 
Leia mais

Lei 12.401 propõe mudanças sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em
saúde no âmbito do SUS

A presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei 12.401, que traz alterações à Lei 8.080 de
1990 com a inclusão do Capítulo VIII - Da Assistência Terapêutica e da Incorporação
de Tecnologia em Saúde. A nova lei, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 29
de abril, entra em vigor no mês de outubro. A Pesquisadora do Instituto Nacional de
Ciência e Tecnologia de Inovação em Doenças Negligenciadas (INCT-IDN), Carmen
Romero, comenta as mudanças.
Leia mais

  

HTAi 2011-  8º Congresso
Internacional sobre
Avaliação de Tecnologia
em Saúde.

O encontro será realizado na cidade do Rio de
Janeiro, de 25 a 29 de junho, e o tema deste ano
é ATS para a sustentabilidade dos sistemas de
saúde. O evento será um espaço importante para
pesquisadores, profissionais de saúde e gestores
compartilharem experiências e conhecimentos
sobre as melhores práticas em Avaliação de
Tecnologia em Saúde (ATS).

Para mais informações, programação e inscrições,
visite o site.

Curso de Especialização
em Saúde da Família para
gestores e profissionais de
saúde

O Curso será realizado na modalidade de Ensino à
Distância (EaD) e a ficha para cadastro de vagas
já está disponível. Ao longo dos próximos dois
anos serão ofertadas 1000 vagas, sendo que a
primeira turma, de 250 alunos, tem início ainda
no primeiro semestre de 2011. Este curso será
financiado pelo Ministério da Saúde.

Leia mais informações.

  

 

Gestor de Saúde Pergunta: 

Um dos temas da atualidade em relação à saúde publica, diz respeito às linhas de
cuidado e a rede de serviços em saúde. De maneira sucinta, qual é a diferença
entre as duas? E como podemos estabelecer um protocolo de linhas de cuidado
para uma determinada doença ou agravo?  

Gérson B. Winkler
Coordenador da Área Técnica de DST/AIDS e Hepatites Virais da Secretaria
Municipal de Saúde – SMS - de Porto Alegre

  

  

Resposta: Redes de serviços de saúde são formas de organização de um conjunto de serviços, a fim
de atender as necessidades em saúde da população de um território definido. As Redes permitem ofertar
uma atenção contínua e integral à determinada população, coordenada pela Atenção Primária em Saúde –
prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo, com a qualidade certa e de forma
humanizada – com responsabilidade sanitária e econômica e gerando valor para a população. Linhas de
cuidado são protocolos assistenciais que atravessam todos os pontos de uma Rede de Serviços de
Saúde, podendo, inclusive, definir ações de outros setores sociais que não os da saúde. Em uma Linha de
Cuidado devem ser definidas as atribuições de cada profissional em cada ponto de atenção da rede, isto
é, de cada serviço da rede. A Linha de Cuidado é embasada pela melhor evidência científica disponível,
contextualizada às características populacionais e à rede de serviço em questão. As Linhas são uma
ferramenta de integração da rede de serviços. 

Referência: As Redes de Atenção à Saúde. Eugênio Vilaça Mendes, Escola de Saúde Pública do Estado de
Minas Gerais

Erno Harzhein
Professor Medicina de Família e Comunidade 
Programa de Pós-Graduação-Epidemiologia - UFRGS

  



Gestor, envie aqui sua pergunta.
       

 
Ajude-nos a conhecer melhor suas ações, necessidades, sugestões e dúvidas.

Envie sua mensagem para iatsnews@iats.com.br
Jornalista responsável: Bruna Repetto
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