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Doenças cardiovasculares é número um em causas de
morte globalmente
Segundo estimativa, 17.3 milhões de mortes causadas por
doenças cardiovasculares (DCVs) como doença cardíaca e
derrame em 2008, representam 30% das mortes globais.
O Dia Mundial do Coração provê uma oportunidade para
fazer um balaço da situação e mitigar o impacto das DCVs
através de uma dieta saudável, pratica de atividades
físicas regulares e evitando o tabagismo.
Saiba mais

Câncer de mama: a vantagem do diagnóstico precoce
O câncer de mama é o líder de causa de câncer em mulheres,
tanto em países desenvolvidos quanto em países em
desenvolvimento. Durante todo mês de outubro, Mês de
Conscientização do Câncer de Mama, são organizadas
campanhas em todo o mundo para encorajar mulheres para
serem exibidas. Para OMS o diagnóstico precoce continua a
ser o primeiro meio de lutar contra o câncer de mama e
melhorar a sobrevivência.
Read more

OMS apela para melhoria da qualidade dor ar da cidade para preservar a saúde
A poluição do ar está alcançando níveis que podem ameaçar a saúde das pessoas em muitas
cidades, de acordo com a nova compilação e dados sobre qualidade do ar liberada hoje pela OMS.
A informação inclui dados sobre a qualidade do ar de aproximadamente 1100 cidades em 91
países, abarcando capitais nacionais e cidades com mais de 100000 habitantes. Segundo a
estimativa mais de dois milhões de pessoas morrem a cada ano por minúsculas partículas
presentes no ar poluído dentro e fora de casa.
Read more
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