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Dia Mundial da Saúde

“ Estima-se que uma mulher obesa apresente 12 vezes o risco
de desenvolver diabetes, comparada a uma mulher com peso
corporal dentro da normalidade. Para homens, esse risco
para diabetes é estimado em cerca de sete vezes. Da mesma
forma, o risco para doença arterial coronariana de um
homem obeso equivale a duas vezes o risco de um homem de
peso normal, e este risco é maior para mulheres obesas
(cerca de três vezes).”

Confira a entrevista completa com Vivian Luft, professora da
Graduação em Nutrição e do Programa de Pós-Graduação em
Epidemiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Leia mais

 

Aprovada portaria para combate à obesidade

Atualmente, o SUS gasta, todo ano, quase R$ 500 milhões com o tratamento da obesidade
e doenças associadas. Segundo o ministério, 0,8% da população adulta do país apresenta
obesidade grave. A portaria, assinada no mês passado, cria a Linha de Cuidados
Prioritários do Sobrepeso e da Obesidade no Sistema Único de Saúde (SUS).

Leia mais

 

Teste rápido para diagnosticar tuberculose será oferecido no
SUS

Com a implantação da nova tecnologia, o resultado do diagnóstico é obtido em duas horas.
O método apresenta sensibilidade maior (em torno de 95% na identificação dos casos). O
teste estará disponível em toda a rede pública até o final deste ano.

Leia mais

 

Curso à distância aborda o tema Doenças Crônicas

Com o objetivo de fortalecer a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças
Crônicas, os interessados no curso devem realizar sua inscrição pelo e-mail
cronicas.ead@saude.gov.br. As vagas são ilimitadas e a carga horária total do curso é de
48 horas.

Leia mais

 

15ª Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe

Este ano a campanha vai ser realizada entre 15 a 26 de abril. Serão distribuídas cerca de
43 milhões de doses da vacina, que protege contra os três subtipos do vírus da gripe que
mais circularam no inverno passado (A/H1N1; A/H3N2 e influenza B).

Leia mais
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Base de Dados REBRATS: Confira os estudos em destaque

Stents recobertos com rapamicina ou paclitaxel versus stents convencionais

Infliximab para o tratamento da psoríase em placas moderada a grave

 

Envie suas perguntas e sugestões em ATS para iatsnews@iats.com.br
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