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27 de novembro
Dia Internacional e Nacional de Combate e Luta Contra o Câncer

“O que os governos e operadoras de saúde estão
tentando fazer é uma incorporação mais seletiva
daquelas tecnologias que são mais importantes
para cada contexto epidemiológico e social”.

 

 

Fabiano Hahn Souza, médico oncologista clínico e
Doutorando em Epidemiologia pela Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS), explica a necessidade de
hábitos saudáveis na prevenção contra o câncer e a
importância da Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS)
no diagnóstico e tratamento precoce, possibilitando
resultados menos agressivos aos pacientes e menos
custosos ao sistema público de saúde.

IATS News - Hábitos saudáveis são os principais agentes
na prevenção contra o câncer?

Fabiano Hahn Souza - Sim. Estima-se que até 50% das
neoplasias poderiam ser prevenidas. Um estudo mostrou
que nove fatores modificáveis: o tabagismo, uso de álcool,
dieta pobre em frutas e verduras, excesso de peso,
sedentarismo, sexo não protegido, poluição urbana, uso
de combustíveis sólidos e injeções contaminadas no
sistema de saúde causaram 35% das mortes por câncer
no mundo em 2001.

 

O grande desafio para os governos e sociedades é
conseguir promover a saúde evitando os fatores
modificáveis e preventivos. É difícil dizer qual desses
fatores é o mais importante. Na verdade, todos são. Mas
se tivéssemos que escolher somente um, acredito que o
tabagismo seja o de maior impacto na incidência de
câncer. O álcool tem um papel importante no câncer de
fígado, onde cerca de 25% das mortes pode ser atribuída
à bebida. O excesso de peso tem forte associação com o
câncer de útero, e praticamente 100% das neoplasias de
colo de útero estão associadas ao sexo desprotegido. 

Leia mais

 

Você sabia que...

O câncer de colo de útero é um problema grave de saúde pública. Recente artigo da
Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca que mais de 95% da carga do câncer
cervical é potencialmente evitada com um programa de rastreamento populacional de boa
qualidade e vacinação contra o vírus HPV. A vacina contra o HPV, para a prevenção
primária do câncer de colo de útero, é um avanço importante para a diminuição dos casos
deste tipo de câncer em longo prazo. O Projeto de Lei, aprovado em 12 de setembro,
prevê o direito de meninas entre nove e 13 anos receberem gratuitamente a vacina. A
indicação atual aplica-se a meninas antes do início da atividade sexual.

 

Redução da idade mínima para cirurgia bariátrica no SUS

O Ministério da Saúde reduziu a idade mínima de 18 para 16 anos para pacientes que
apresentam risco de vida e que precisam da cirurgia bariátrica (redução do estômago).
Permanece a orientação de realizar o procedimento, no Sistema Único de Saúde (SUS),
como último recurso para perda de peso. Antes de fazer a cirurgia, o paciente entre 16 e
65 anos deve passar por avaliação clínica e cirúrgica e ter acompanhamento com equipe
multidisciplinar durante dois anos.

Leia mais

 

UnA-SUS oferece cursos gratuitos à distância

http://www.iats.com.br/noticiaDetalhe.php?id_cms_news=193
http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/7663/162/ministerio-reduz-idade-minima-%3Cbr%3Epara-cirurgia-bariatrica-no-sus.html


Profissionais da área de saúde podem aprimorar seus conhecimentos gratuitamente, por
meio da Universidade Aberta do SUS (UnA-SUS), uma rede de instituições de ensino que
oferece educação continuada on-line. Para participar, o profissional deve se registrar na
Plataforma Arouca (sistema que viabiliza o acesso aos recursos da UnA-SUS) ou acessar o
material como visitante, neste caso o profissional não obterá o certificado de conclusão. Os
cursos autoinstrucionais estão disponíveis para qualquer profissional da área de saúde, já
as especializações são destinadas aos trabalhadores do SUS.

Leia mais

 

Ministério lança novo espaço do Proadi-SUS

O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde
(Proadi-SUS) conta com informações sobre a gestão, legislação e projetos realizados no
programa de apoio ao desenvolvimento do Sistema Único da Saúde. O espaço pode ser
acessado diretamente pela página http://www.saude.gov.br/proadisus e apresenta dados
do triênio 2009-2011 e também os projetos que serão executados no período de 2012-
2014.

Leia mais

 

Orientação de testes rápidos de HIV e sífilis

O documento Orientações para Implantação dos Testes Rápidos de HIV e sífilis na Atenção
Básica, iniciativa do Ministério da Saúde elaborada em articulação pelas Secretarias de
Atenção em Saúde (SAS) e Vigilância em Saúde (SVS), tem o objetivo de orientar e
subsidiar gestores e trabalhadores da saúde na implantação dos testes rápidos (CORTEI
ALGUMAS NO MEIO). As informações apresentadas no documento devem ser utilizadas por
todos os profissionais envolvidos no atendimento das gestantes e bebês, aprimorando a
qualidade da atenção no pré-natal e puericultura (desenvolvimento infantil).

Confira o documento

 

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:

Parecer Técnico-Científico sobre o uso do Sistema de ablação por radiofreqüência no
tratamento cirúrgico da fibrilação atrial

Parecer Técnico-Científico sobre o uso do Sistema de proteção arterial Embol–X®
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