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OMS alerta para exames de sangue imprecisos para ativo de
tuberculose
Atualmente o uso de exames de sangue (sorologia) disponíveis para
diagnosticar a tuberculose ativa, muitas vezes leva a erros de
diagnósticos, maus tratos e um potencial dano a saúde publica,
segundo recomendação emitida recentemente pela OMS.
A OMS está exortando os países a proibirem os imprecisos e não
aprovados exames de sangue, preferindo recorrer aos precisos
testes microbiológicos ou moleculares.
Saiba mais

Hepatite C é uma questão global
Mais de 130 milhões de pessoas estão atualmente vivendo com o
vírus da hepatite C crônica (VHC) e mais de 350 000 morrerão por
doenças hepáticas causadas pelo VHC a cada ano. Para resolver
esta situação, a OMS está aumentando a conscientização e o
entendimento sobre o vírus da hepatite e as doenças que este
causa com o Dia Mundial da Hepatite em 28 de Julho.
Saiba mais
Leia mais

Cirurgia como uma
intervenção de saúde
pública: equívocos
comuns versus verdade
A cirurgia ainda é
muitas vezes encarada
como o “enteado
negligenciado da saúde
global”. O Boletim da
OMS explica que, na
realidade, isto é devido
a alguns equívocos
comuns sem
fundamentos. Muitas
pessoas acreditam, por
exemplo, que
tratamento cirúrgico se
limita a tratar de um
limitado número de um
fardo mundial de
doenças, e, portanto, é
de baixa prioridade. Em
verdade, lesões, que
muitas vezes são
tratadas por cuidados
cirúrgicos, respondem
por uma em cada dez
mortes globalmente.
Leia mais
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