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OMS e Comitê Olímpico Internacional
assinam acordo para melhorar estilos de
vida saudáveis
A atividade física pode reduzir o risco de
doenças não transmissíveis.
Leia mais

O trabalho da OMS na Região Sudeste da Ásia,
2010
Como a principal agencia da ONU em
desenvolvimento internacional da saúde, a OMS
tem colaborado com os seus Estados-Membros da
Região do Sudeste da Ásia para reforçar a
capacidade nacional em diversas áreas de interesse
prioritário. Respondendo por quase um terço da
população da Região, também carrega um pesado
fardo de doenças transmissíveis e não
transmissíveis. Esses fatores são ainda agravados
pela insuficiência de recursos e representam um
único desafio, que estão sendo abordados pelos
formuladores de políticas na Região. Esse relatório
bienal sobre as atividades da OMS na Região do
Sudeste da Ásia para o período de 01 de janeiro de
2008 – 31 de dezembro de 2009, destacando as
conquistas, desafios e perspectivas. Esse relatório
será mais útil a todos aqueles interessados no
desenvolvimento da saúde na Região.
Clique aqui para baixar a publicação

OMS pede ação unida contra o HIV na Europa
Leia mais

Semana Mundial da Amamentação, 1-7 de
agosto de 2010
A Semana Mundial da Amamentação é
comemorada todos os anos, de 1-7 de agosto em
mais de 120 países para incentivar o aleitamento
materno e melhorar a saúde dos bebês em todo
mundo. Ele comemora a Declaração de Innocenti
feita pelos formuladores de políticas da OMS e
UNICEF em agosto de 1990 para proteger,
promover e apoiar o aleitamento materno.
Saiba mais

OMS anuncia novas abordagens para prevenção
e tratamento do HIV entre crianças
Esforços mundiais no acesso ao tratamento para
crianças com HIV chegaram a um novo marco, com
355 000 crianças que recebem tratamento contra
HIV para salvar vidas no final de 2009, comparado a
276 000 no final de 2008, mas muito mais vidas
poderiam ser salvas se mais crianças começassem a
tomar medicação antes, de acordo com as novas
recomendações da OMS.
Leia mais
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