N EW SL ET T ER

15 de agosto
de 2010

Jovens: riscos à saúde e soluções
A maioria dos jovens é saudável. No entanto,
mais de 1,8 milhões de jovens entre 15 e 24
morrem a cada ano. Um número muito maior
de jovens sofre de doenças que impedem a sua
capacidade de crescer e desenvolver todo o seu
potencial.
Leia mais

Agenda de Saúde para as Américas 2008–2017
Os governos da Região das Américas estabelecem
conjuntamente esta Agenda de Saúde para
orientar a ação coletiva dos atores nacionais e
internacionais que procuram melhorar a saúde
dos povos desta região na próxima década.
Clique aqui para baixar a publicação

E VE NTOS
Sexagésima sessão do Comitê Regional da
OMS para a Europa
Representantes dos 53 Estados-Membros da
Região Européia da OMS vão se reunir em
Moscou, Federação Russa 13-16 setembro
de 2010.

Pobreza e exclusão social na Região Européia
da OMS: Os sistemas de saúde respondem
Em 22 estudos de caso de toda Região
Européia da OMS, e 3 documentos sobre
Roma, os migrantes e as crianças, esta
publicação foca em como os sistemas de
saúde podem atender às necessidades das
populações que estão em situação de
pobreza e exclusão social e, portanto, maior
risco de ser privado de seu direito à saúde.
Clique aqui para baixar a publicação

Dia Mundial Humanitário
O Dia Mundial Humanitário foi lançado em 2008 pela
Assembleia Geral das Nações Unidas em honra aos
humanitários e associados que perderam suas vidas
no cumprimento do dever. Este ano o Dia Mundial da
Saúde esta celebrando como trabalhadores de ajuda
humanitária em todo mundo respondem a ajudar as
pessoas afetadas pelas devastadoras enchentes no
Paquistão.
Saiba mais

OMS exorta os países a tomarem medidas para
combater a resistência antimicrobiana
Resistência antimicrobiana (AMR) – a capacidade de
microorganismos para encontrar maneiras de evitar a
ação das drogas usadas para curar as infecções que
causam – é cada vez mais reconhecida como um
problema global de saúde publica que pode dificultar
o controle de muitas doenças infecciosas.
Leia 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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