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Francielli- DAHW/Brasil

24 de janeiro - Dia Mundial do Hanseniano

“A hanseníase deve ser abordada como uma
endemia nacional, que pode ser banal ou grave.
Atualmente no Brasil, “acabar” com a doença
não é algo alcançável.”

 

 

A hanseníase, conhecida oficialmente por este nome
desde 1976, é uma das doenças mais antigas na história
da medicina. Causada por um parasita (bacilo de Hansen,
o Mycobacterium leprae), que ataca a pele, nervos
periféricos e pode afetar outros órgãos, a doença é capaz
de contaminar outras pessoas pelas vias respiratórias,
caso o portador não esteja sendo tratado. Pioneiro em
criar o primeiro banco de dados de pacientes portadores
de hanseníase no país, o Professor de Epidemiologia e do
Departamento de Medicina Social da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS), Jair Ferreira, esclareceu
fatores importantes sobre o diagnóstico e tratamento
adequados.

 

IATS News – Havia um termo assinado pelo governo para
acabar com a doença até 2010, mas a cada ano existem
40 mil novos casos, por quê?

Jair Ferreira - A hanseníase deve ser abordada como uma
endemia nacional, que pode ser banal ou grave
(dependendo da resistência individual). Atualmente no
Brasil, “acabar” com a doença não é algo alcançável pela
seguinte questão: Muitas pessoas abandonam o longo
tratamento, além de ex-doentes não serem tratados pela
OMS (Organização Mundial de Saúde), que retira estes
pacientes da prevalência - casos que devem ser tratados.
Sendo assim o índice de prevalência cai, mas, ao meu ver,
estes dados tornam-se duvidosos.

Leia mais

 

Você sabia que...

O Departamento de Ouvidoria Geral do SUS (Doges), em parceria com o DATASUS,
disponibilizou uma nova versão do Sistema OuvidorSUS, que tem como proposta estimular
e apoiar a criação de estruturas descentralizadas de ouvidorias em saúde. Com isso, uma
das principais melhorias do sistema é permitir aos órgãos de saúde que possuam ouvidoria
implantada, a inserção de demandas, além da criação da sua própria sub-rede.

Orientações para cadastro
Central de Pesquisa e Teleatendimento da Ouvidoria Geral do SUS – Disque 136

 

Encontro entre o ministério e os Secretários Municipais de
Saúde

O evento de acolhimento aos secretários municipais de saúde será realizado nos dias 31 de
janeiro e 1º de fevereiro no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. No
encontro, serão apresentadas as principais políticas e linhas de financiamento do ministério
para os municípios brasileiros. Confira a programação e detalhes sobre a inscrição.

Leia mais

 

Municípios têm até o fim do mês para entrega do Plano Plus
Dengue

http://www.iats.com.br/noticiaDetalhe.php?id_cms_news=197
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1003
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=28239
http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/index.cfm?portal=pagina.visualizarArea&codArea=406


O prazo de entrega do Plano de Trabalho Municipal de combate à Dengue termina no dia
31 de janeiro. Os valores estaduais para o financiamento de Vigilância da Dengue estão
condicionados à entrega do plano. O relatório deverá incluir a realização de Levantamento
Amostral para avaliação de índice de infestação, conforme diretrizes do Programa Nacional
de Controle da Dengue.

Leia mais

 

As inscrições para o Provab 2 podem ser feitas até 1º de
fevereiro

Médicos de todo o país podem se inscrever para a segunda edição do Programa de
Valorização do Profissional na Atenção Básica (Provab). O programa oferece especialização
com bolsa de R$ 8 mil para atuação na Atenção Básica em localidades com carência de
profissionais. A adesão dos médicos deve ser efetuada via internet até 01 de fevereiro,
através do endereço eletrônico http://provab2013.saude.gov.br, por meio de
preenchimento de formulário eletrônico e anexação dos documentos exigidos no edital.

Leia mais

 

Curso Nacional de Qualificação de Conselhos de Saúde

O Curso Nacional de Qualificação de Conselhos de Saúde (Quali Conselhos) prorrogou as
inscrições de alunos para o dia 8 de fevereiro. Para concorrer a uma das vagas, é
necessário ser conselheiro municipal ou estadual de saúde, ser indicado pelo respectivo
conselho de saúde, possuir conhecimentos básicos de informática, ter um e-mail e
disponibilidade de dez horas semanais para desempenhar as atividades propostas.

Leia Mais

 

Base de Dados REBRATS: Confira os estudos em destaque

A Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (REBRATS) 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 Rede.
Confira os estudos em destaque este mês:

Efcácia e segurança de trastuzumabe no tratamento de câncer de mama

Temozolomida ou nitrosuréias no tratamento do glioma de alto grau
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