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Podemos eliminar o HIV/AIDS entre crianças até 2015
Apesar de novas infecções por HIV mostram uma tendência de
queda nos países da Região da Organização Mundial de Saúde para
a Ásia do Sudeste, particularmente a Índia, Tailândia, Nepal e
Mianmar o HIV/AIDS ainda é um grave problema de saúde pública.
Talvez o grupo mais favorável seja as crianças com HIV/AIDS, cujos
números aumentaram 46% entre 2001 e 2009. Eliminação da
transmissão mãe-filho do HIV até 2015 é possível e a OMS
compromete-se com este objetivo.
“A ameaça do HIV/AIDS para as crianças destaca a necessidade de
reforçar os sistemas de saúde no nível de cuidados primários e para
integrar intervenções especificas de HIV dentro do amplo espectro
de serviços de saúde materno e infantil”, disse o Dr. Samlee
Plianbangchang, diretor regional da OMS para o Sudeste Asiático.

Globalmente estima-se que 33,3 de pessoas vivem com o vírus e 2,6
milhões foram infectados em 2009. Na Região do Sudeste Asiático,
3,5 milhões de pessoas vivem com HIV/AIDS, principalmente na
Índia, Indonésia, Mianmar, Nepal e Tailândia. Em 2009, havia uma
estimativa de 220 000 novas infecções por HIV na Região e 230 000
pessoas morreram por doenças relacionadas à AIDS.
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Melhores diagnósticos e novos medicamentos essenciais para combater a tuberculose
A OMS e as parcerias STOP TB estão defendendo uma nova abordagem para eliminar a tuberculose
através de diagnósticos melhorados e mais rápidos, medicamentos e vacinas mais eficazes e sistemas
de saúde mais fortes. O “Plano Global Stop TB 2011-2015: Transformando a Luta”, lançado em Berlim,
Alemanha. A meta é atingir o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio (ODM) de deter e reverter a
epidemia de tuberculose até 2015, e reduzir para metade o número de mortes devido à doença em
comparação aos níveis de 1990. O objetivo final é eliminar a TB como problema de saúde pública até
2050.
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O boletim da Rede Global do Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde para Desenvolvimento em Enfermagem e
Obstetrícia objetiva a disseminação de informação sobre Saúde, Enfermagem & Obstetrícia para membros e público em geral.
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