
  

BOLETIM  
INFORMATIVO 

 
Outubro/2017 

 

Editorial 
Outubro é o mês tradicionalmente dedicado à prevenção do câncer de mama. Apesar de amplamente difundida, há várias 

controvérsias sobre a efetividade desta campanha, especialmente no que concerne à ênfase da indicação de mamografia, de forma 

generalizada, como método de rastreamento populacional para este tipo de câncer. A análise crítica e os critérios de indicação 

deste exame são o tema de publicações que valem a pena consultar: a revisão sistemática Cochrane (Gøtzsche PC, Jørgensen KJ. Screening for 

breast cancer with mammography. 2013) e a diretriz do Ministério da Saúde, elaborada pelo Instituto Nacional de Câncer (Diretrizes para a Detecção 

Precoce do Câncer de Mama no Brasil. 2015). Esta questão foi também discutida no último Congresso Brasileiro de Epidemiologia com a mesa "A 

epidemiologia e os meses coloridos: análise crítica das ações de rastreamento". Outro aspecto a ponderar é o uso comercial destas 

campanhas que atendem muito mais aos interesses econômicos do que, propriamente, aos relativos à saúde da população. Esta 

abordagem pode ser conhecida pela leitura de artigos como o de Rodrigo Lima, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e 

Comunidade (O outro lado do Outubro Rosa) e do site thinkbeforeyoupink.org que é uma iniciativa da organização Breast Cancer Action que 

possui filme documentário interessante sobre o tema. 

Notícias da CONITEC  

Nos últimos meses, foram incorporadas as seguintes 
tecnologias: 

 Fumarato de dimetila para esclerose múltipla 
remitente; 

 Levetiracetam para convulsões em pacientes com 
microcefalia; 

 Levetiracetam para epilepsia mioclônica juvenil; 

 Laronidase para reposição enzimática em 
mucopolissacaridose tipo I; 

 Raltegravir para tratamento de pessoas com HIV/Aids; 

 Trastuzumabe para câncer de mama HER2-positivo 
metastático; 

 Mesilato de rasagilina com levodopa para doença de 
Parkinson; 

 Biotronik Home Monitoring System® para pacientes 
portadores de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos 
Implantáveis. 

Foram aprovados PCDT sobre: 
 Hepatite C e Coinfecções; 

 Manejo da Infecção pelo HIV em Crianças e 
Adolescentes; 

 Esclerose Sistêmica; 

 Espondilite Ancilosante - atualização; 

 Artrite Psoríaca - atualização. 
Estas e outras decisões estão disponíveis no link: 
http://conitec.gov.br/. Notícias recentes da área de ATS 
também podem ser obtidas no Clipping Conitec de setembro: 
http://conitec.gov.br/images/pdf/CLIPPING_setembro_2017.pdf.  

Em destaque 

O Instituto de Saúde da SES-SP fará evento para lançamento do livro 
"Avaliação de Tecnologias de Saúde & Políticas Informadas por Evidências"  
em 30 de outubro de 2017. A publicação foi organizada por Tereza Setsuko 
Toma, Tiago da Veiga Pereira, Tazio Vanni e Jorge Otávio Maia Barreto, 
abordando diversos temas relevantes da área. O evento ocorrerá no 
período da manhã, das 8h30 às 12h30. À tarde, das 14h00 às 17h30, no 
mesmo local (Auditório do IS/SES-SP, Rua Santo Antônio, 590 Bela Vista, 
São Paulo) ocorrerá o Seminário "Contexto e Evidências para Prevenção e 
Tratamento de Lesões por Pressão" com apresentação dos resultados da 
revisão sistemática “Prevenção e tratamento de lesões por pressão: 
avaliação da eficácia e efetividade do filme transparente de poliuretano, da 
placa de hidrocoloide e da cobertura de espuma/silicone” realizado com 
participação de profissionais especialistas em ATS e em estomoterapia, 
dentre eles, vários do HC - Unicamp. Maiores informações e inscrições 

podem ser realizadas pelo site http://www.saude.sp.gov.br/instituto-de-saude/ . 
 

Publicações de interesse 
Pantoja et al. Implementation strategies for health systems in low-
income countries: an overview of systematic reviews. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2017, Issue 9. Esta interessante revisão 
de revisões sistemáticas avalia as evidências dos efeitos obtidos por 
diferentes estratégias de implementação de programas de saúde, em 
países de baixa renda. Dentre as estratégias analisadas que apresentaram 
certeza moderada ou alta de resultados benéficos, constam as 
direcionadas para capacitação dos profissionais de saúde, tanto em 
abordagem geral como para tópicos específicos, assim como intervenções 
junto aos pacientes alvo. O acesso ao estudo, na íntegra, está disponível 
pelo link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD011086.pub2/epdf.

Eventos / Oportunidades 

 Lançamento do livro "Avaliação de Tecnologias de Saúde & Políticas Informadas por Evidências" e Seminário "Contexto e Evidências para 
Prevenção e Tratamento de Lesões por Pressão" - Instituto de Saúde da SES-SP, 30 de outubro de 2017, das 8h30 às 17h30, no IS/SES-SP. 

 JBI Brasil - 2017 Conferência das Américas - Implementação de Evidências, 30 E 31/10,  DE OUTUBRO, na ESCOLA DE ENFERMAGEM-USP. 
Mais informações: http://jbi2017.galoa.com.br/br/node/512  

 Curso de Mestrado Profissional em Avaliação de Tecnologias em Saúde do Instituto Nacional de Cardiologia - inscrições abertas. Mais 
informações: http://www.mestradoinc.com.br/edital-mestrado-profissional-avaliacao-tecnologias-em-saude/  

 HTAi 2018 Annual Meeting. Junho 2018 em Vancouver, Canada. Mais informações: http://htai2018.org/  
 

Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas - Unicamp 
 

Superintendente 
Prof. Dr. João Batista de Miranda 
Coordenação Executiva do NATS 
Coordenador: Prof. Dr. Luis Augusto Passeri 
Vice-coordenador: Profa. Dra. Mariângela Ribeiro Resende 
Assessora: Enfa. Eliane Molina Psaltikidis 

Núcleo de Avaliação de Tecnologia em Saúde 
Telefones: 19-3521-8795 /  8008 

Rua Vital Brasil, 251, Cidade Universitária, Campinas SP   13083-888 
e-mail nats@hc.unicamp.br  / emolina@hc.unicamp.br 

Página na Intranet: http://intranet.hc.unicamp.br/node/378 
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