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O Dia Mundial da Saúde 2011 está dedicado à resistência aos antimicrobianos, uma ameaça
para a atenção aos pacientes e ao controle das doenças em todo o mundo. A resistência aos
antimicrobianos é um obstáculo importante para o êxito no controle do HIV, da malária e da
tuberculose – três das principais causas de mortalidade por doenças infecciosas no mundo.
Este grave problema também faz com que se torne mais difícil tratar as infecções adquiridas
nos hospitais, facilita o aparecimento de &quot;Super Bactérias&quot; resistentes aos principais
antibióticos, e cria a necessidade de tratamentos novos, mais caros e mais complexos.

O Dia Mundial da Saúde 2011 pretende despertar a consciência sobre os fatores que
contribuem para a resistência aos antimicrobianos, construir o compromisso para encontrar
soluções comuns através das doenças, e impulsionar a implementação de políticas e práticas
que possam prevenir e conter a resistência aos antimicrobianos.

:: Transmissão do Evento:
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Assista a transmissão em tempo real do evento em comemoração ao Dia Mundial da Saúde
em 2011 que será realizado na sede da OPAS/OMS no Brasil no dia 07 de abril no horário das
14 às 18h por meio do
AIDS Media Center .

:: Vídeos

Assista a mensagem da Dra. Mirta Roses, diretora da OPAS, para o Dia Mundial da Saúde:

Assista o vídeo também nas versões em espanhol , inglês ou francês .
:: Materiais de divulgação
- Folder em português , espanhol ou inglês . (PDF)
- Cartaz vertical em português , espanhol ou inglês . (PDF)
- Cartaz horizontal em espanhol ou inglês . (PDF)

:: Links de interesse:

Farmacorresistência ao HIV
-

Página da OPAS sobre a fármaco-resistência do HIV
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- Página da OMS sobre a fármaco-resistência do HIV
- Pagina da OMS sobre a estrategia de prevenção e avaliação da fármaco-resistência do
HIV
- Publicações da OMS sobre fármaco-resistência do HIV
- HIV ResNet da OMS - Rede Global de Fármaco-resistência às drogas anti-HIV
- Estratégia de Laboratórios da Organização Mundial da Saúde para a&nbsp;
Fármaco-resistência do HIV
- A estratégia global da Organização Mundial da Saúde para a prevenção e avaliação de
fármaco-resistência do HIV
- Indicadores de alerta precoce da fármaco-resistência do HIV (2010)
- Protocolo da Organização Mundial da Saúde para monitorar a prevenção da
fármaco-resistência do HIV e fatores associados em centros sentinela de tratamento
anti-retroviral
- Recomendações para a vigilância da resistência aos medicamentos anti-HIV em países
que estão a ampliando o acesso ao tratamento anti-retroviral
- Institute for Drug Resistance
- Base de dados de fármaco-resistência da Stanford University
- Base de dados e algoritmo de resistência do Instituto Rega
- Algoritmo de resistência da Agencia Nacional de Pesquisa em Aids (ANRS)
- Algoritmo Brasileiro de fármaco-resistência do HIV

Malária

-

Campeões da malária nas Américas em 2010 (página web)

Vigilância da Resistência Antimicrobiana e Controle de Infecção
- Doenças respiratórias agudas com tendência epidêmica e pandêmica Prevenção e
controle de infecção na atenção à saúde
- Estratégias de controle de infecções para procedimentos específicos em
estabelecimentos de saúde. Doenças respiratórias agudas com tendência epidêmica e
pandêmica
- Informe anual regional dos países participantes da rede de monitoramento/vigilância da
resistência aos antibióticos, 2006
- Informe anual regional dos países participantes da rede de monitoramento/vigilância da
resistência aos antibióticos, 2005
- Mãos limpas proteção contra as infecções
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- Precauções padrão na atenção à saúde
- Prevenção e controle das infecções nos estabelecimentos de saúde para casos
confirmados ou com suspeita de influenza A(H1N1)
.
- Recomendações para o controle de infecção da influenza aviária em centros de atenção
à saúde
- Recomendações sobre o uso de máscaras na comunidade durante surtos de influenza
A(H1N1)
- Reconhecimento precoce, notificação e manejo do controle de infecção de doenças
respiratórias agudas de potencial preocupação internacional
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