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O tratamento experimental que eliminou
leucemia aguda em 18 pacientes

Veja - 16/03/2023

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Uma pesquisa do MD Anderson Cancer Center da
Universidade do Texas, nos Estados Unidos,
apontou uma possível estratégia para tratar
pacientes com leucemias agudas com mutações e
que ainda não têm uma terapia específica
liberada para uso. Com o uso de um tratamento
experimental com a droga revumenib em um
estudo clínico de fase 1,...

LLeia mais

https://veja.abril.com.br/saude/o-tratamento-experimental-que-eliminou-leucemia-aguda-em-18-pacientes/
https://www.terra.com.br/byte/menos-de-1-da-populacao-da-terra-esta-livre-da-poluicao-do-ar,680c5c387dc238adfbbfca658b3c7a47uysiv2ke.html


Número de mortos em naufrágio na Itália sobe
para 87 neste sábado

iG mail - 18/03/2023

NOTÍCIA INTERNACIONAL

O número de mortos no naufrágio na costa de
Cutro , na região da Calábria, na Itália, no último
dia 26 de fevereiro, subiu para 87 neste sábado
(18), após as autoridades italianas localizarem
mais uma vítima da maior tragédia com migrantes
dos últimos anos. O corpo de um homem de 40
anos, cuja identidade não foi revelada,...

LLeia mais

https://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2023-03-18/numero-mortos-naufragio-italia-sobe.html
https://www.terra.com.br/byte/menos-de-1-da-populacao-da-terra-esta-livre-da-poluicao-do-ar,680c5c387dc238adfbbfca658b3c7a47uysiv2ke.html


Covid-19: variante Ômicron é predominante e
continua evoluindo, afirma OMS

CNN Brasil - 18/03/2023

NOTÍCIA INTERNACIONAL

A Organização Mundial da Saúde (OMS) atualizou
o monitoramento do coronavírus nesta semana.
Os dados apontam que a variante Ômicron se
tornou predominante no mundo e está presente
em 98% das sequencias genéticas.

LLeia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/covid-19-variante-omicron-e-predominante-e-continua-evoluindo-afirma-oms/
https://www.terra.com.br/byte/menos-de-1-da-populacao-da-terra-esta-livre-da-poluicao-do-ar,680c5c387dc238adfbbfca658b3c7a47uysiv2ke.html


Chuva em Pernambuco: INMET alerta sobre
PERIGO e acúmulo de até 100 mm; veja cidades
que podem ser atingidas

UOL – 17/03/2023

NOTÍCIA NACIONAL

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
publicou aviso, nesta sexta-feira (17), alertando
sobre o perigo de chuva forte em Pernambuco. O
alerta, válido até a manhã deste sábado (18), traz
a previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e
100 mm/dia, além de ventos intensos (60-100
km/h).

LLeia mais

https://jc.ne10.uol.com.br/pernambuco/2023/03/15200352-chuva-em-pernambuco-inmet-alerta-sobre-perigo-e-acumulo-de-ate-100-mm-veja-cidades-que-podem-ser-atingidas.html
https://www.terra.com.br/byte/menos-de-1-da-populacao-da-terra-esta-livre-da-poluicao-do-ar,680c5c387dc238adfbbfca658b3c7a47uysiv2ke.html


Com aumento de casos, Ministério da Saúde cria
centro para monitorar dengue

Tribuna do Norte – 17/03/2023

NOTÍCIA NACIONAL

O Ministério da Saúde anunciou a instalação do
Centro de Operações de Emergências (COE
Arboviroses), que irá monitorar mortes e casos
graves de dengue, zika e chikungunya. A criação
ocorre diante do aumento de casos dessas
doenças no país. Apenas de dengue, as
notificações cresceram 43,8% até março...

LLeia mais

http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/com-aumento-de-casos-minista-rio-da-saaode-cria-centro-para-monitorar-dengue/560133
https://www.terra.com.br/byte/menos-de-1-da-populacao-da-terra-esta-livre-da-poluicao-do-ar,680c5c387dc238adfbbfca658b3c7a47uysiv2ke.html


Governo amplia público que pode receber vacina
bivalente contra covid-19

UOL – 18/03/2023

NOTÍCIA NACIONAL

O Ministério da Saúde comunicou que os grupos
prioritários, que não estavam contemplados nos
primeiros dias do Movimento Nacional pela
Vacinação, devem ser chamados por estados e
municípios a partir deste sábado, 18, para receber
o reforço da vacina bivalente contra a covid-19.

LLeia mais

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2023/03/18/estados-e-municipios-podem-vacinar-todo-publico-prioritario-contra-covid-19.htm
https://www.terra.com.br/byte/menos-de-1-da-populacao-da-terra-esta-livre-da-poluicao-do-ar,680c5c387dc238adfbbfca658b3c7a47uysiv2ke.html


Famílias de Santa Catarina estão entre as que mais
autorizam doações de órgãos no país

SES SC - 14/03/2023

NOTÍCIA ESTADUAL

Em meio a uma notícia triste e muita emoção, a
família é acolhida pelo profissional de saúde que
lhes oferece a possibilidade de doação dos órgãos
do paciente confirmado com morte encefálica e
orienta sobre a importância do ato. Para isso, as
equipes das Comissões de Transplantes são
constantemente capacitadas para agir nesses
momentos difíceis e delicados.

Leia mais

https://www.saude.sc.gov.br/index.php/noticias-geral/13965-familias-de-santa-catarina-estao-entre-as-que-mais-autorizam-doacoes-de-orgaos-no-pais
https://dive.sc.gov.br/index.php/noticias-todas/526-governo-do-estado-lanca-campanha-de-prevencao-a-dengue


Saúde recebe remessa de doses da vacina contra a
mpox

SES SC - 15/03/2023

NOTÍCIA ESTADUAL

A Secretaria de Saúde de Santa Catarina (SES),
através da Diretoria de Vigilância Epidemiológica
(DIVE/SC), recebeu na tarde desta quarta, 15, um
quantitativo de 984 doses da vacina MVA-BN
Jynneos mpox. A população-alvo a ser vacinada é
bem específica. Desta forma, a SES está
alinhando, em conjunto com os municípios
catarinenses,...

Leia mais

https://www.saude.sc.gov.br/index.php/noticias-geral/13970-saude-recebe-remessa-de-doses-da-vacina-contra-a-mpox
https://dive.sc.gov.br/index.php/noticias-todas/526-governo-do-estado-lanca-campanha-de-prevencao-a-dengue


Dengue em SC: saúde divulga nota de alerta sobre
perfil dos casos confirmados da doença

SES SC - 16/03/2023

NOTÍCIA ESTADUAL

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio
da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de SC
(DIVE), divulgou nessa quinta-feira, 16, uma nota
de alerta aos municípios catarinenses sobre o
perfil dos casos confirmados de dengue no
estado. O perfil epidemiológico em 2023
comparado com o do ano passado apresenta uma
proporção maior de casos registrados...

Leia mais

https://www.saude.sc.gov.br/index.php/noticias-geral/13974-dengue-em-sc-saude-divulga-nota-de-alerta-sobre-perfil-dos-casos-confirmados-da-doenca
https://dive.sc.gov.br/index.php/noticias-todas/526-governo-do-estado-lanca-campanha-de-prevencao-a-dengue


Secretaria de Saúde realiza reunião com os
Conselhos Tutelares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ – 15/03/2023

Nesta terça-feira, dia 15 de março de 2023,
ocorreu uma reunião de trabalho entre a equipe
da Gerência de Atenção Básica, Vigilância
Epidemiológica de Chapecó e as equipes dos
Conselhos Tutelares do município. O objetivo do
encontro foi discutir sobre a melhoria da
comunicação entre os serviços e garantir que as
crianças e adolescentes...

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/6605/secretaria-de-saude-realiza-reuniao-com-os-conselhos-tutelares


Números do Liraa são apresentados em Chapecó
na reunião da Sala de Situação da dengue

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ – 16/03/2023

Representantes de entidades, universidades,
conselho de saúde, frigoríficos e escolas,
estiveram reunidos com as equipes da Prefeitura
de Chapecó, em uma reunião da Sala de Situação,
organizada pelas equipes da Secretária de Saúde
e que aconteceu nesta quinta-feira (16) no
auditório da Prefeitura de Chapecó.

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/6610/numeros-do-liraa-sao-apresentados-em-chapeco-na-reuniao-da-sala-de-situacao-da-dengue


Chapecó libera vacina bivalente para gestantes e
puérperas

Rádio Chapecó FM 100.1 – 17/03/2023

A Secretaria de Saúde de Chapecó, informa que
iniciará na próxima segunda-feira (21) a vacinação
contra a Covid-19 para gestantes e puérperas. A
novidade é que elas receberão a vacina bivalente,
que oferece proteção contra a Covid-19 e suas
variantes.

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL

https://www.radiochapeco.com.br/2023/03/17/chapeco-libera-vacina-bivalente-para-gestantes-e-puerperas/


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