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Um teste inovador para diagnosticar diabetes
Um novo teste para diagnosticar diabetes mellitus oferece
uma abordagem mais prática para testar a doença que
afeta mais de 220 milhões de pessoas em todo o mundo. O
Diretor Geral Adjunto de Doenças Não Transmissíveis e
Saúde Mental da OMS, Dr. Alwan, diz que “ao contrário de
outros meios de diagnóstico, este não requer um paciente
em jejum antes de uma amostra de sangue ser tomada”.
Leia mais

Estatística Mundial de
Saúde
O relatório anual
Estatística Mundial de
Saúde da OMS
apresenta as
estatísticas de saúde
mais recente para os
mais de 193 EstadosMembros.

Saiba mais sobre diabetes

Amamentação exclusiva
por seis meses garante o
melhor para os bebês
em todos os lugares
A OMS recomenda mães
no mundo inteiro para
amamentar
exclusivamente os
lactentes ao longo dos seis
primeiros meses da criança
para atingir o crescimento
ideal, desenvolvimento e
saúde. Daí em diante, deve
ser dado alimentos
nutritivos complementares
e continuar a
amamentação até a idade
de dois anos ou mais.

Faça o download da
publicação

Prevenção entre
parceiros íntimos e
violência sexual entre
as mulheres
Agindo e gerando
evidências
Este documento visa
fornecer informações
suficientes para os
formuladores políticos e
planejadores, para
desenvolver programas
orientados a dados e
baseados em evidências
para a prevenção entre
parceiros íntimos e
violência sexual contra
as mulheres.

Leia mais

Faça o download do documento

Tendências no consumo de álcool
A Região Européia da OMS é a região com maior consumo no mundo e,
correspondentemente, também tem a maior proporção do total de problemas de saúde e
morte prematura por álcool.
O consumo de álcool varia consideravelmente de país para país, influenciado por afiliação
religiosa, os papéis de gênero e normas culturais. Em média, um adulto consome o
equivalente a 9,24 litros de álcool puro por ano nos 48 países da Região Européia da OMS,
onde os dados estavam disponíveis (dados de 2005). Os mais altos níveis de consumo –
mais de 14 litros por pessoa para adultos – foram relatados na Estônia e na República
Checa, e os mais baixos níveis de consumo – menos de 2 litros por pessoa – foram
anotados no Tajiquistão, Turquia e Uzbequistão.
Leia mais

Relatório do status europeu sobre álcool e saúde 2010
O uso nocivo do álcool cria uma carga de doenças
importantes e em muitos países causam problemas de saúde
pública, geram encargos sociais e econômicos. Reduzir o uso
nocivo de álcool está se tornando uma prioridade a nível
nacional, regional e global, que pode ser feito através da
implementação de estratégias de eficácia comprovada.
Este relatório apresenta os dados mais recentes da Região
Européia da OMS sobre o consumo de álcool e danos e as
respostas dadas a eles nos países. Ele resume a situação na
região como um todo e dá perfis de seus 53 países,
apresentando tabelas e gráficos consolidados com dados
sobre alguns dos principais indicadores da pesquisa de 2009
sobre álcool e saúde. Além disso, o relatório descreve os
instrumentos da OMS e atividades que estão disponíveis
para apoiar os países na construção sobre os ganhos que já
alcançados nessa área.
Faça o download the publicação
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