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Menos de 1% da população da Terra está livre da
poluição do ar

terra– 08/03/2023

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Um novo estudo publicado na revista científica
The Lancet Planetary Health descobriu que
apenas 0,18% da área terrestre global e 0,001%
da população global estão expostos a níveis de
particulada fina diária (PM 2,5)— o principal fator
de risco ambiental à saúde do mundo – abaixo
dos níveis de segurança recomendados pela
Organização Mundial da Saúde (OMS).

LLeia mais

https://www.terra.com.br/byte/menos-de-1-da-populacao-da-terra-esta-livre-da-poluicao-do-ar,680c5c387dc238adfbbfca658b3c7a47uysiv2ke.html


Substância presente no plástico pode gerar
prejuízos ao feto, diz estudo

terra– 08/06/2023

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Trabalho indica que exposição excessiva durante
a gestação aos ftalatos pode afetar os testículos
do bebê, comprometendo a saúde reprodutiva a
longo prazo. Sabe-se que diversos componentes
do plástico são prejudiciais à saúde. São os
chamados desreguladores endócrinos, compostos
químicos que interferem no nosso sistema
hormonal, levando a alterações...

LLeia mais

https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/criancas/substancia-presente-no-plastico-pode-gerar-prejuizos-ao-feto-diz-estudo,30a6f9ec4ef410d25e187196bc2fca37m1c65dlm.html
https://www.terra.com.br/byte/menos-de-1-da-populacao-da-terra-esta-livre-da-poluicao-do-ar,680c5c387dc238adfbbfca658b3c7a47uysiv2ke.html


Vacinação contra mpox deve começar em março

Agencia Brasil – 08/03/2023

NOTÍCIA NACIONAL

O Ministério da Saúde vai distribuir 47 mil doses
da vacina contra a mpox aos estados e ao Distrito
Federal. Segundo a pasta, os imunizantes serão
enviados de acordo com o andamento da
vacinação e com as demandas de cada unidade
federativa.

Leia mais

https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/saude/audio/2023-03/vacinacao-contra-mpox-deve-comecar-em-marco


HPV: vacina nonavalente pode prevenir até 90%
dos casos de câncer de colo de útero

FOLHA VITÓRIA – 10/03/2023

NOTÍCIA NACIONAL

O vírus do papiloma humano (HPV) é uma das
infecções sexualmente transmissíveis mais
comuns no mundo. De maneira geral, porém nem
sempre, é transmitido e contraído durante
relações sexuais ou contato sexual pele a pele
com alguém que tem o vírus.

Leia mais

https://www.folhavitoria.com.br/saude/noticia/03/2023/hpv-vacina-nonavalente-pode-prevenir-ate-90-dos-casos-de-cancer-de-colo-de-utero


Três regiões de SC estão com 100% dos leitos de
UTI Neonatal ocupados

nd+ - 09/03/2023

NOTÍCIA ESTADUAL

A ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia
Intensiva) Neonatal da rede SUS (Sistema Único
de Saúde) volta a preocupar em Santa Catarina.
Isso porque, segundo dados do governo estadual,
três regiões catarinenses estão com 100% das
vagas ocupadas e outras três estão com a
ocupação acima de 90%.

Leia mais

https://ndmais.com.br/saude/tres-regioes-de-sc-estao-com-100-dos-leitos-de-uti-neonatal-ocupados/
https://dive.sc.gov.br/index.php/noticias-todas/526-governo-do-estado-lanca-campanha-de-prevencao-a-dengue


Amor de cães é aliado na cura

SES SC - 07/03/2023

NOTÍCIA ESTADUAL

Implantação de Cinoterapia pelo no SUS tem
proporcionado alegria e auxiliado na cura de
pacientes internados. Cinoterapia - o nome pode
parecer complexo, mas para entender o que
significa basta compreender a ligação que seres
humanos e cães mantêm ao longo da história.

Leia mais

https://www.saude.sc.gov.br/index.php/noticias-geral/13946-amor-de-caes-e-alido-na-cura
https://dive.sc.gov.br/index.php/noticias-todas/526-governo-do-estado-lanca-campanha-de-prevencao-a-dengue


Liberado reforço de vacina para crianças
imunocomprometidas de 5 a 11 anos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ – 08/03/2023

A Secretaria de Saúde de Chapecó informa que
está disponível reforço de vacina contra a Covid
(4a dose), para crianças imunocomprometidas, de
5 a 11 anos. De acordo com a coordenadora da
Vigilância Epidemiológica, Lilian Galão, os pais ou
responsáveis podem buscar as unidades de saúde
sem necessidade de agendamento para este
público.

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL

https://chapeco.sc.gov.br/noticia/6575/liberado-reforco-de-vacina-para-criancas-imunocomprometidas-de-5-a-11-anos


Vigilância em Saúde realiza levantamento da
dengue

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ – 06/03/2023

A Vigilância em Saúde Ambiental realiza nesta
semana o Levantamento de Índice Rápido para o
Aedes aegypti. De acordo com a coordenadora da
Vigilância, Karina Giachini, são 80 Agentes de
Combate a Endemias envolvidos. Serão visitados
3212 imóveis.

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL

https://www.radiochapeco.com.br/2023/03/06/vigilancia-em-saude-realiza-levantamento-da-dengue/


https://www.chapeco.sc.gov.br/
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