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Cirurgiões americanos transplantam
com sucesso um coração de porco
em uma pessoa
G1 Ciência e Saúde - 10/01/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

David Benett, de 57 anos, não tinha condições de
receber coração humano. Animal doador
pertencia a rebanho que passou por
procedimento de modificação genética; Órgão
permaneceu em máquina para preservá-lo antes
da cirurgia.

Leia mais

https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2022/01/10/cirurgioes-americanos-transplantam-com-sucesso-um-coracao-de-porco-em-uma-pessoa.ghtml


“Me disseram que eu tinha morrido”:
as históris da primeira vacinada
contra covid no Brasil
Notícias UOL – 16/01/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Passado um ano desde que a vacinação contra o
coronavírus começou no país, a enfermeira
Mônica Calazans relembra detalhes daquele dia e
reflete como sua vida mudou nesses últimos 12
meses

Leia mais

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/bbc/2022/01/16/me-disseram-que-eu-tinha-morrido-as-historias-da-primeira-vacinada-contra-covid-no-brasil.htm


Pfizer entrega 2º lote da vacina
pediátrica, com 1,2 milhão de doses
Notícias UOL – 16/01/2022

NOTÍCIA NACIONAL

A Pfizer entregou hoje, no aeroporto de
Viracopos, em Campinas (SP), mais 1,2 milhão de
doses da vacina pediátrica comprada pelo
Ministério da Saúde. A entrega do segundo lote
de imunizantes foi antecipada pela empresa, já
que as vacinas só chegariam ao Brasil no dia 20 de
janeiro

Leia mais

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2022/01/16/pfizer-entrega-mais-12-milhao-de-doses-das-vacinas-pediatricas.htm


SAMU SC atende mais de seis mil
ocorrência nos 10 primeiros dias de
2022

sjonine mobile – 10/01/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Ao todo, neste início de ano, o Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência contabiliza 6.192
ocorrências atendidas

Leia mais

https://saojoaquimonline.com.br/saude/2022/01/11/samu-atende-mais-de-6-mil-ocorrencias-nos-10-primeiros-dias-de-2022/


Covid-19 em SC: Após aumento de
casos, Matriz de Risco aponta 15
regiões em nível alto

ClicRDC – 15/01/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

C

A Matriz de Risco Potencial Regionalizado
divulgada neste sábado (15) aponta 15 regiões
classificadas como risco potencial alto (cor
amarelo) e duas no nível moderado (cor azul)

Leia mais

https://clicrdc.com.br/saude/covid-19-em-sc-apos-aumento-de-casos-matriz-de-risco-aponta-15-regioes-em-nivel-alto/


Boletim deste sábado (15) atualiza
dados da Covid-19 em Chapecó
ClicRDC–15/01/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

A Capital do Oeste registrou 112 casos de Covid-
19 nas últimas 24 horas. A informação foi
repassada por meio do boletim epidemiológico
divulgado na manhã deste sábado (15). Nenhum
óbito foi registrado nas últimas horas

Leia mais

https://clicrdc.com.br/coronavirus/boletim-deste-sabado-15-atualiza-dados-da-covid-19-em-chapeco/


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