Foco nos RESULTADOS
Evolução do PACK

A evidência por trás do PACK

O programa PACK foi implementado com sucesso
em Botswana, em colaboração com o ministério
da saúde daquele país, e no distrito de Zomba, no
Malawi, em colaboração com a organização
Dignitas International.

Quatro grandes ensaios clínicos randomizados,
controlados e pragmáticos foram realizados entre
2003 e 2013 na África do Sul. Essa década de pesquisa
demonstra o compromisso contínuo com a avaliação
do impacto do programa. Os resultados desta
pesquisa produziram uma série de desfechos na
saúde e melhorias simultâneas no cuidado tanto de
doenças transmissíveis quanto não transmissíveis.

As abordagens do PACK foram desenvolvidas
com a utilização dos seus programas
predecessores na Organização Mundial da Saúde:
PAL (Practical Approach to Lung Health),
orientado para tuberculose e saúde respiratória, e
PALSA Plus (Practical Approach to Lung Health
and HIV/AIDS in South Africa), focado em
infecção por HIV e AIDS.
As seguintes condições e doenças não
transmissíveis estão incluídas no PACK:
hipertensão, diabetes, doença cardiovascular,
saúde mental, cuidados de fim de vida e saúde da
mulher, incluindo assistência pré-natal.

As melhoras incluíram ganho de peso e aumento de
linfócitos CD4 em portadores de HIV e aumento da
detecção de casos de tuberculose.

Expansão do PACK
Existem grandes demandas para adaptação e
implementação do PACK em outros países. O PACK
ajuda a otimizar a qualidade do atendimento,
melhorando o desempenho dos profissionais da
atenção primária e fortalecendo os sistemas de saúde.

COMO VOCÊ PODE PARTICIPAR
Estamos trabalhando ativamente com nossos parceiros para
apoiar a expansão do PACK para outros países de baixa e média
rendas, com foco na melhoria dos serviços de atenção primária

ENTRE EM CONTATO CONOSCO
Para obter informações sobre a implementação, resultados e
modelo de negócio do o programa PACK: Dra. Tracy Eastman,
Diretora de Desenvolvimento Internacional:

teastman@bmj.com
e Dr. Ricardo Cypreste, Clínico Especialista BMJ no Brasil:

rcypreste@bmj.com

Avalie, Aconselhe, Trate
Melhorando a qualidade e os resultados da saúde
mundial com o Practical Approach to Care Kit (PACK)
O programa PACK foi desenvolvido pela Unidade de Tradução de
Conhecimento do Instituto de Pneumologia da Universidade de Cape
Town ao longo dos últimos 15 anos e implementado com grande
sucesso na África do Sul. A Unidade de Tradução de Conhecimento
utiliza informações de diagnóstico e tratamento baseadas em
evidências do BMJ Best Practice desde 2013

In partnership with

Foco no PROBLEMA
Crise global da atenção primária
• Em todos os países, pessoas sofrem devido à
prestação inadequada de serviços de atenção
primária
• Melhorar a disponibilidade e a qualidade dos
cuidados primários é a necessidade mais urgente na
saúde global

Foco na SOLUÇÃO
Practical Approach to Care Kit
(PACK – Kit de Abordagem Prática da Assistência)

Integrated care
guidelines

• Alcançar uma cobertura de saúde universal através da
prestação de cuidados primários de alta qualidade é
eficaz e eficiente

Cascade Training

PACK

Desafios dos países de baixa e
média rendas (LMICs)

Task shifting
and sharing

• Grandes números de pacientes

Monitoring
and Evaluation

• Amplos espectros de sintomas e condições
• Alta cargas de doenças infecciosas, agravadas por
fortes aumentos das doenças não transmissíveis
• Formação inadequada dos profissionais da saúde
• Alta rotatividade de pessoal e quadros insuficientes
• Falta de suprimento de equipamentos e medicaçõe
• Diretrizes de prática clínica complicadas, não claras ou
desatualizadas
• Profissionais mal equipados para diagnosticar e tratar
muitas doenças comuns
• Falta de diretrizes, ferramentas e modelos escaláveis
de intervenções

Maiores expectativas de vida em
todo o mundo

Gastos com saúde em 2013
Doenças crônicas - 25%
odos os outros custos de tratamentos - 75%
Source: Janani Sampath, “Rupee Fall Brings More Medical Tourists”, The Economic Times, August 23, 2013; “Medical Tourism
Draws Americans to India”, Washington Times Online, August 18, 2013

• Abordagem baseada em diretrizes
para diagnóstico e tratamento de
doenças, formação continuada e
apoio à gestão para enfermeiros e
outros profissionais de saúde não
médicos
• Pacote de intervenções baseado
em sintomas que fornece diretrizes
clínicas regionalizadas e baseadas
em políticas para ajudar os
profissionais a “Avaliar, Aconselhar e
Tratar” 40 dos sintomas mais
comuns e 20 condições crônicas
• Uma ferramenta para uso cotidiano
com os pacientes de atenção
primária nos países de baixa e
média rendas de todo o mundo

Diretrizes integradas de assistência

Cascata formativa

• Únicas, desenvolvidas ao longo de 15 anos

• Baseada nos princípios do aprendizado de
adultos

• Concisas e baseadas em sintomas
• Cobrem condições e doenças comuns em
adultos, incluindo as doenças não
transmissíveis

• Forma mestres formadores e profissionais de
referência em cada serviço
• Rápida escalabilidade

•

Informadas por evidências, incluindo
conteúdo da OMS e do BMJ Best Practice

• Integração com qualquer sistema de
atenção primária

•

Traduzidas, alinhadas às políticas e
adaptadas às condições locais

• Difusão educacional através de uma equipe
local

• Acessíveis no local de assistência
• Atualizadas anualmente

• Populações mais idosas nas economias desenvolvidas e
emergentes levam ao aumento das despesas com saúde
• O custo do tratamento de doenças crônicas vai crescer
na medida em que as pessoas vivem mais; a medicina
preventiva provavelmente vai crescer

O que é o PACK?

Alternância e compartilhamento de tarefas
• Capacita os profissionais de saúde não
médicos a prescreverem nas condições
prioritárias
• Permite a assistência em ambientes com
recursos escassos

• Concisa, interativa e acessível para ser
revista quando necessária
• Baseada em casos e focada em
mensagens-chave
Monitoramento e avaliação
• Programa de melhoria da qualidade
• Auditorias e feedbacks
• Ensaios clínicos randomizados controlados
pragmáticos

