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Programa de Enfermagem & Obstetrícia da OMS
O que os serviços de Enfermagem e Obstetrícia significam para a
saúde
Enfermeiras e parteiras desempenham um papel central na
prestação de serviços de saúde – promoção, prevenção,
tratamento e reabilitação – em áreas de grande necessidade de
saúde, onde elas podem ser as únicas provedoras linhas de
frente da saúde, especialmente em áreas remotas.
Leia mais

Lançamento do curso: “Tabaco e Saúde Pública: da Teoria à Prática”
A equipe de Centro de Tabagismo lançou o curso online “Tabaco e Saúde Pública: da Teoria à
Prática”. A equipe vem trabalhando em estreita colaboração com a Health Canada, a Unidade
de Pesquisa do Tabaco de Ontário e com a Coordenação do Campus Virtual de Saúde Pública
para a produção de um curso online sobre controle do tabaco na Região das Américas. O curso
fornece as ultimas informações baseadas em evidencias sobre a política de controle do tabaco,
ciência e prática, destacando muitas das experiências de sucesso na Região. O curso é aberto e
gratuito, mas requer inscrição. Um certificado é fornecido após a conclusão bem sucedida do
curso
Atalho para o curso

O Relatório
Regional Africano
de Saúde

A saúde pública na África está sob holofotes
internacionais nos últimos anos. A enormidade
da carga de doenças em países africanos e a
reação, muitas vezes, inadequada, levou a muitas
iniciativas regionais e internacionais. Mais
fundos, como nunca antes, foram prometidos
para a saúde na África, mas muitos problemas
prevalecem. Este relatório é uma excelente
revisão da situação da saúde pública em toda
Região Africana da OMS, que inclui 46 países
africanos, dos quais todos são Estados-Membros
da União Africana.
Clique aqui para baixar a publicação

TB: enfrentar os desafios agora ou perder a
luta contra a doença, adverte a OMS
A Organização Mundial da Saúde (OMS) que
os ganhos da Região do Pacífico Ocidental no
controle da tuberculose na última década
seriam perdidos, a menos que uma droga TB
multi-resistente e amplamente resistente a
droga TB, bem como co-infecção de TB-HIV
sejam urgentemente resolvidos.
Leia mais

Pessoas com deficiência mental não podem ser
esquecidas
Pessoas com deficiência mental e psicossocial estão
entre os grupos mais marginalizados nos países em
desenvolvimento. Mesmo assim, muitos programas
de desenvolvimento continuam a ignorar e excluir
este grupo vulnerável.
Leia mais
Saiba mais

E VE NT O
Cúpula sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
Com apenas cinco anos restante para o prazo de 2015 para
alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
(ODMs), o secretário-geral Ban Ki-moon convocou uma
reunião de cúpula para acelerar o progresso para os ODMs.
Local: Nova Iorque, Estados Unidos
Data: 20-22 de setembro de 2010
Saiba mais
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