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Hepatites virais

“A avaliação critica das novas tecnologias torna-se
fundamental para decidir o que vai e o que não vai
ser incorporado no tratamento”

 

As hepatites virais são um grave problema de saúde
pública. Na última década foram notificados 307.446
casos de hepatites virais no Brasil. O Professor e Pós-
Doutor em Epidemiologia e Avaliação de Tecnologias em
Saúde pela UFRGS, Fernando Wolff, destaca como as
novas tecnologias podem auxiliar no combate e a
necessidade de estímulos à vacinação contra as hepatites
A e B e à prevenção e diagnóstico na hepatite C.

IATS News - Como os gestores podem estar mais
preparados para auxiliar na tomada de decisão do melhor
tratamento disponível?

Fernando Wolff - É fundamental entender a história
natural das hepatites virais para planejar as tomadas de
decisão. Por história natural, entenda-se a evolução da
doença sem intervenção médica, especialmente no que se
refere às hepatites virais crônicas B e C.

 

Pensar em um horizonte de 10, 20 e até 30 anos é
necessário, já que este é o tempo que estas doenças
podem levar para desencadear suas consequências mais
graves, como a cirrose e o câncer hepático. Se pensarmos
em prazos menores, corremos o risco de não ver quais
tratamentos, aparentemente caros, podem ser
econômicos, sem contar o aspecto humano de evitar a
progressão da doença. Como a evolução do conhecimento
tem sido muito rápida, a avaliação critica das novas
tecnologias torna-se fundamental para decidir o que vai e
o que não vai ser incorporado no tratamento. Além disso,
o aconselhamento com especialistas pode colaborar no
"ajuste fino" do uso das evidências à prática médica. 

Leia mais

 

Você sabia que...
A hepatite é a inflamação do fígado. Pode ser causada por vírus, uso de alguns remédios, álcool
e outras drogas, além de doenças autoimunes, metabólicas e genéticas. São doenças silenciosas
que nem sempre apresentam sintomas, mas quando aparecem podem ser cansaço, febre, mal-
estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes
claras. No Brasil, as hepatites virais mais comuns são as causadas pelos vírus A, B e C.
Atualmente, existem vacinas para a prevenção das hepatites A e B. O Ministério da Saúde
oferece vacina contra a hepatite B nos postos de saúde do SUS e contra a hepatite A nos
Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE). Não existe vacina contra a hepatite
C.

Saiba mais

IATS participou do evento anual do Conasems
Os Secretários Municipais Saúde reiteraram o compromisso com a saúde dos brasileiros e com a
consolidação e defesa do SUS no XXVIII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde e o IX Congresso Brasileiro de Saúde, Cultura de Paz e Não Violência. O
IATS esteve presente no evento realizado na cidade de Maceió (AL) entre os dias 11 a 14 de
junho. Confira “A Carta de Maceió”, documento que marca a síntese política discutida.

Leia mais

IV Congresso Brasileiro sobre Uso Racional de Medicamentos
O Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos (CNPURM) promove o IV
congresso de 12 a 15 de agosto, no Centro de Convenções da Bahia, em Salvador (BA). As
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congresso de 12 a 15 de agosto, no Centro de Convenções da Bahia, em Salvador (BA). As
inscrições podem ser feitas até o dia oito de agosto pelo site. O tema deste ano é “incorporando
o uso racional de medicamentos no contexto da atenção à saúde”.

Leia mais

Encontro discute a evolução da ATS no Brasil
A importância da Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) dentro do sistema de saúde recebe
destaque com O IV Encontro da ISPOR - International Society for Pharmacoeconomics and
Outcomes Research - Brasil, que acontece entre os dias 01 a 04 de agosto na cidade de Brasília.
O evento é destinado aos profissionais envolvidos na gestão, produção científica,
desenvolvimento de produtos ou acesso de tratamentos e tecnologias médicas.

Leia mais

Ministério facilita acesso a medicamento contra gripe
O Ministério da Saúde retirou o medicamento oseltamivir – de nome comercial tamiflu – da
“lista de substâncias sujeitas a controle especial”. A partir de agora, o remédio, que é usado no
tratamento da gripe, passa a ser comercializado nas farmácias de todo o país. O antiviral é
oferecido no SUS, gratuitamente, às pessoas que necessitam. Para retirar o medicamento, no
entanto, o paciente deve apresentar prescrição médica, emitida tanto por profissionais da rede
pública, como da rede privada.

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 Alteplase (rt-PA) no Acidente Vascular Cerebral
Isquêmico

Eficácia e Segurança da Ornitina no Tratamento da Hiperamonemia por Doenças Hepáticas
Agudas e Crônicas
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