
Dias da Saúde 2019 (e temas relacionados) 
Page 1 of 3 

HIFA é uma rede global de saúde profissional com 20.000 membros interagindo em 
quatro idiomas: português, inglês, espanhol e francês, em colaboração com a OMS 
e OPAS. Ajudamos a promover Dias Mundiais da Saúde e agradecemos a 
colaboração com outras organizações para fazer isso. 

Para saber mais visite www.hifa.org  ou contate admin@hifa.org  

Dias da Saúde 2019 (e temas relacionados) 
Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde. Calendário de datas da saúde; 2019; e também contribuições recebidas dos 

membros do fórum HIFA-PT.  

Nota: Outras datas são periodicamente incluídas para refletir os calendários internacionais, regionais e nacionais dos países 

de língua oficial portuguesa (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe; e 

Timor Leste). 

******* 

JANEIRO 
27 - Dia mundial da Hanseníase 

FEVEREIRO 
4 - Dia mundial do câncer 

15 - Dia internacional contra o câncer infantil  

27 - Dia do Idoso 

28 - Dia Internacional de Prevenção às Lesões por Esforços Repetitivos (LER) 

MARÇO 
3 - Dia mundial dos defeitos de nascimento 

8 - Dia internacional da mulher 

10 - Dia nacional (Brasil) de combate ao sedentarismo 

11-17 - Semana de conscientização quanto ao consumo de sal 

14 - Dia mundial dos rins 

21 - Dia mundial da infância 

22 - Dia mundial da água 

24 - Dia mundial da tuberculose e Semana nacional (Brasil) de mobilização e luta contra a tuberculose 

ABRIL 
6 - Dia mundial da atividade física 

7 - Dia mundial da saúde 

20-27 - Semana de vacinação nas Américas 

25 - Dia mundial da malária 

26 - Dia nacional (Brasil) de prevenção e combate   de prevenção e combate à hipertensão 

28 - Dia mundial da segurança e saúde no trabalho 

MAIO 
1 - Dia do trabalhador (Brasil) 

5 - Salve vidas: limpe as mãos 

6-10 - Semana de ação contra os mosquitos na região do Caribe 

7 - Dia mundial da asma 

12 - Dia internacional do enfermeiro 

15 - Dia internacional da família 

17 - Dia mundial da hipertensão 

22 - Dia internacional da diversidade biológica 

28 - Dia internacional de ação para a saúde das mulheres e Dia nacional (Brasil) de redução da mortalidade materna 

31 - Dia mundial sem tabaco 
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JUNHO 
4 - Dia internacional de crianças vítimas inocentes da agressão 

5 - Dia mundial do meio ambiente 

12 - Dia mundial de combate ao trabalho infantil 

14 - Dia mundial do doador de sangue 

24-28 - Dia mundial de luta contra a desertificação e a seca 

26 - Dia mundial de luta contra o uso indevido e ao tráfico ilícito de drogas  

27 - Dia nacional (Brasil) de controle do diabetes 

 

JULHO 
11 - Dia mundial da população 

25 - Dia nacional (Brasil) de combate ao colesterol  

28 - Dia mundial contra a hepatites 

 

AGOSTO 
1-7 - Semana mundial do aleitamento materno 

5 - Dia nacional (Brasil) da saúde – nascimento de Oswaldo Cruz  

9 - Dia internacional dos povos indígenas  

12 - Dia internacional da juventude 

 

SETEMBRO 
5 - Dia nacional (Brasil) de controle da dengue 

8 - Dia internacional da alfabetização 

10 - Dia mundial de prevenção ao suicídio 

14 - Dia do bem-estar na região do Caribe 

14-21 - Semana do bem-estar nas Américas 

21 - Dia internacional da paz 

26 - Dia mundial da saúde ambiental  

28 - Dia mundial conta a raiva  

29 - Dia mundial do coração 

 

OUTUBRO 
1 - Dia internacional do idoso 

10 - Dia mundial da saúde mental 

10 - Dia mundial da visão 

11 - Dia mundial da obesidade 

11 - Dia mundial da criança (menina) 

13 - Dia internacional para a redução de desastres  

15 - Dia mundial da lavagem das mãos  

16 - Dia mundial da alimentação 

17 - Dia internacional pela erradicação da pobreza  

20 - Dia mundial e nacional (Brasil) da osteoporose 

24 - Dia das Nações Unidas 

24 - Dia mundial contra a Pólio 

 

NOVEMBRO 
6 - Dia da malária nas Américas  

8 - Dia mundial da radiologia  

11-17 - Semana mundial de conscientização sobre os antibióticos 

14 - Dia mundial do diabetes  

16 - Dia internacional da tolerância  

17 - Dia mundial em memória das vítimas de acidentes de trânsito 

20 - Dia universal das crianças 

25 - Dia internacional pela eliminação da violência contra a mulher  
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DEZEMBRO 
1 - Dia mundial da AIDS 

2 - Dia Pan-Americano da Saúde – Aniversário de fundação da OPAS/OMS 

3 - Dia internacional das pessoas com deficiência  

3 - Dia Pan-Americano do médico 

10 -  Dia dos direitos humanos 

12 - Dia da saúde universal 

 

******* 

 


