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Iniciativa Agenda de Pesquisa na Erradicação da Malária (APEmal)
Uma coleção de 12 documentários destaca os resultados de
consultas de mais de 250 especialistas realizada pela iniciativa
Agenda de Pesquisa na Erradicação da Malária (APEmal). Espera-se
que estas prioridades de investigação e desenvolvimento
contribuirão para o objetivo final de eliminação e erradicação da
malária.
Leia mais

Reduzir a comercialização de alimentos não saudáveis para
crianças
Cerca de 43 milhões de crianças em fase pré-escolar no mundo
estão obesas ou com sobrepeso. Globalmente as crianças são
expostas à comercialização de alimentos não saudáveis (através da
internet, televisão, anúncios impressos) e evidência mostra que as
propagandas influenciam as preferências alimentares das crianças.
Recomendações de marketing da OMS visam reduzir a exposição das
crianças à publicidade de alimentos não saudáveis.
Leia mais

Febre amarela na
Costa do Marfim
A OMS está
respondendo a um
surto de febre amarela
na Costa do Marfim.
Até agora já foram
identificados um total
de 64 casos suspeitos e
25 mortes. O Ministério
da Saúde da Costa do
Marfim iniciou uma
campanha de vacinação
de emergência para
mais de 840 000
pessoas com idade de
nove meses e mais
velhos, com o apoio da
OMS e UNICEF.
Leia mais

Saiba mais

Dia Mundial do Câncer
4 de fevereiro de 2011
O câncer é uma das principais causas de morte no mundo. A OMS estima que 84 milhões de
pessoas morram entre 2005 e 2015 sem intervenção.
Todo ano em 4 de fevereiro, a OMS apóia a União Internacional contra O Câncer para promover
maneiras de aliviar a carga global de câncer. Prevenir o câncer e aumentar a qualidade de vida dos
pacientes é temas recorrentes.
Leia mais

Saiba mais

Sobre UICC
Fundada em 1933, a União Internacional de Controle do Câncer
(UICC) é a maior organização de luta contra o câncer deste tipo,
com mais de 400 organizações-membros em 120 países.
Com sede em Genebra na Suíça, é a organização líder nãogovernamental, sem fins lucrativos, não-política e não setorial.
A missão da UICC é eliminar o câncer como uma doença com
risco de vida para as gerações futuras.
A UICC está comprometida em entregar as metas da Declaração
Mundial do Câncer. Juntos, pretendem salvar milhões de vidas
por se concentrar no que precisa ser feito tomando a dianteira
em:
Aumentar a conscientização e educação;
Uma rede global de influência;
Agir onde é preciso.

Saiba mais

Gala Mundial do Câncer
Em 5 de fevereiro de 2011, sábado, terá lugar em Genebra, na Suíça, a inauguração da Gala Mundial do
Câncer, como um evento de angariação de fundos importantes para a UICC.
Saiba mais

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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