N EW S LE T T E R

15 de outubro de
2010

O papel essencial dos profissionais de saúde
As forças tarefas de saúde desempenham um papel
crucial na consecução dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM). A falta de
pessoal impacta na mortalidade de mulheres e
crianças, mas apenas 5 de 49 países de baixa renda
alcançam o mínimo de 23 médicos por 10.000
habitantes recomendados pela OMS. Como
resultado, a OMS está promovendo soluções globais
e nacionais.
Leia mais

OPAS responde ao surto de cólera no Haiti
A Organização Pan-Americana de Saúde disse que
recebeu a confirmação laboratorial de casos de
cólera no Haiti, na província de Artibonite, e está
respondendo para ajudar o Ministério da Saúde
avaliar a situação e responder adequadamente a
salvar vidas. Até agora, a OPAS foi informada de
que mais de 1.500 casos de diarréia grave e pelo
menos 138 mortes foram relatadas em St. Marc,
Grande Saline, e Mirebalais.
Leia mais

Ao longo da fronteira EUA-México, casos de diabetes
é a “Ponta do Iceberg”
Para cada três pessoas diagnosticadas com diabetes ao
longo da fronteira EUA-México, uma quarta pessoa tem a
condição, mas sem saber, de aumentar os riscos de
doenças cardíacas, e acidente vascular cerebral, bem
como a cegueira, insuficiência renal e amputações, de
acordo com estudos publicados na última edição da
Revista Pan Americana de Saúde Pública.
Read more

Saúde materna e neonatal
Desigualdades no acesso aos serviços essenciais de saúde, em particular nos serviços saúde reprodutiva
e cuidados pré-natais, persistem em todos os países da Região Européia da OMS. Em alguns dos países
mais pobres, por exemplo, apenas 20% das mulheres mais pobres têm acesso a pelo menos 4 visitas
pré-natais durante a gravidez, em comparação com mais de 80% das mulheres mais ricas. Em todos os
países, alguns grupos de mulheres são excluídos do atendimento de obstetrícia, devido à pobreza
extrema ou discriminação.

Leia mais

E VE NT O S
Dia Mundial da Diabetes
14 de Novembro de 2010
O Dia Mundial da Diabetes aumenta a conscientização global da diabetes – suas taxas de
escalada em todo o mundo e como prevenir a doença na maioria dos casos. Iniciada pela
Federação Internacional de Diabetes (FID) e pela OMS, o dia é comemorado em 14 de
novembro para marcar o aniversário de Frederick Banting que, juntamente com Charles Best,
foi fundamental para a descoberta da insulina em 1922, um tratamento para salvar vidas de
pacientes diabéticos.
A OMS estima que mais de 220 milhões de pessoas em todo o mundo têm diabetes. Este
número será provavelmente mais que o dobro até 2030 sem intervenção. Quase 80% das
mortes por diabetes ocorrem em países de baixa e média renda.
Saiba mais
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