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O Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais foi pauta da 63ª Assembléia Mundial da
Saúde, que ocorreu em Genebra de 17 a 21 de maio, tendo sido proposto pelo Brasil, em
conjunto com Indonésia e Colômbia.

A Representação OPAS/OMS no Brasil parabeniza o Ministério da Saúde através da Secretaria
de Vigilância em Saúde pelo Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais pela grande
conquista do Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais e demais
envolvidos da Indonésia e Colômbia.

Pela ação da Assembléia Mundial de Saúde onde solicitou-se a aprovação da resolução
aprovada no Conselho Executivo na resolução EB126.R16 .

- Considerando a necessidade de reduzir as taxas de mortalidade por câncer hepático, e pelo
fato de que as hepatites virais causam cerca de 78% dos casos de câncer hepático primário;
- Considerando os vínculos de colaboração existentes entre as medidas de prevenção e
controle das hepatites virais e das doenças infecciosas como o HIV e outras doenças de
transmissão sexual ou sanguínea;
- Reconhecendo a necessidade de reduzir a incidência para prevenir e controlar as hepatites
virais,de facilitar o acesso a um diagnóstico correto e de por em marcha programas de
tratamentoem todas as regiões,
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63.ª ASSEMBLÉIA MUNDIAL DA SAÚDE A63/15

Resolução do Conselho Executivo EB126.R16 .
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