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Guiné Equatorial confirma primeiro surto da
doença do vírus de Marburg

Wold Health Organization - 13/02/2023

NOTÍCIA INTERNACIONAL

A Guiné Equatorial confirmou hoje o primeiro
surto da doença do vírus de Marburg. Testes
preliminares realizados após a morte de pelo
menos nove pessoas na província de Kie Ntem, no
leste do país, resultaram positivos em uma das
amostras para a febre hemorrágica viral.*

Leia mais

https://www.afro.who.int/countries/equatorial-guinea/news/equatorial-guinea-confirms-first-ever-marburg-virus-disease-outbreak


OMS mantém nível máximo de alerta para mpox

UOL - 15/02/2023

NOTÍCIA INTERNACIONAL

A Organização Mundial da Saúde (OMS) mantém
seu nível de alerta máximo para a epidemia de
mpox, apesar da redução do número de casos
registrados no mundo, informou o diretor-geral
Tedros Adhanom Ghebreyesus nesta quarta-feira
(15).

Leia mais

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/afp/2023/02/15/oms-mantem-nivel-maximo-de-alerta-para-mpox.htm


Como uma vacina de 100 anos é usada agora
contra câncer e doenças autoimunes

UOL - 15/02/2023

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Em março de 2020, enquanto o Reino Unido se
preparava para entrar em lockdown, dois novos
testes foram incluídos no clinicaltrials.gov, o
maior registro de ensaios clínicos do mundo,
mantido pelo Biblioteca Nacional de Medicina dos
Estados Unidos.

Leia mais

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/bbc/2023/02/15/como-uma-vacina-de-100-anos-e-usada-agora-contra-cancer-e-doencas-autoimunes.htm


Câncer é a doença que mais mata crianças no
Brasil

terra - 15/02/2023

NOTÍCIA NACIONAL

A mortalidade infantil tem caído ano a ano no
Brasil, de acordo com dados do Ministério da
Saúde INCA. Porém, o câncer permanece como a
principal causa de morte por doença entre esse
grupo de brasileiros, representando 8% do total
de óbitos por doença. Nesse 15 de fevereiro, Dia
Internacional de Combate ao Câncer Infantil,
segue no mundo todo esforços...

Leia mais

https://www.terra.com.br/noticias/cancer-e-a-doenca-que-mais-mata-criancas-no-brasil,2a410693bc9d2835780174baa101bd5b2afsn28y.html


Covid: Brasil registra 46 mortes em 24 horas, diz
Conass

UOL - 15/02/2023

NOTÍCIA NACIONAL

Com isso, o número de vítimas fatais da doença
no país desde o início da pandemia chegou a
697.894, e o total de casos aumentou para
36.960.888. Na terça (14), foram registradas 86
mortes, e o número de casos foi revisto para
baixo: 4.174 foram descontados do total.

Leia mais

https://oantagonista.uol.com.br/brasil/covid-brasil-registra-46-mortes-em-24-horas-diz-conass-4/


Saúde destina mais de R$ 100 milhões para
reconstrução mamária

FOLHA VITÓRIA - 16/02/2023

NOTÍCIA NACIONAL

Portaria do Ministério da Saúde publicada na
terça-feira (14), no Diário Oficial da União institui
estratégia excepcional de ampliação do acesso à
reconstrução mamária para mulheres com câncer
de mama no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS). Serão destinados, ao todo, mais de R$ 100
milhões aos estados e ao Distrito Federal.

Leia mais

https://www.folhavitoria.com.br/saude/noticia/02/2023/cirurgia-reconstrucao-cancer-de-mama-sus-mulheres-cancer-gratuito-saiba-como


Incêndio no principal presídio de Florianópolis
deixa três mortos

Alagoas 24 horas - 15/02/2023

NOTÍCIA ESTADUAL

Um incêndio atinge o Complexo Penitenciário de
Florianópolis na tarde desta quarta-feira (15). Ao
menos três detentos morreram, segundo o Corpo
de Bombeiros. Procurada, a Secretaria de
Administração Prisional confirmou o fogo no
local. Informações preliminares dão conta de
aproximadamente 40 feridos.

Leia mais

https://www.alagoas24horas.com.br/1498500/incendio-no-principal-presidio-de-florianopolis-deixa-tres-mortos/


Secretaria da saúde chama atenção para o
diagnóstico precoce em dia de luta contra o câncer
infantojuvenil

SES SC- 15/02/2023

NOTÍCIA ESTADUAL

Os sintomas do câncer infantil e juvenil têm
muitas semelhanças com os de doenças comuns.
Neste dia 15, Dia Internacional de Luta contra o
Câncer Infantojuvenil, a Secretaria de Estado da
Saúde aproveita para conscientizar os
catarinenses quanto à importância do diagnóstico
precoce.

Leia mais

https://www.saude.sc.gov.br/index.php/noticias-geral/13902-secretaria-da-saude-chama-atencao-para-o-diagnostico-precoce-em-dia-de-luta-contra-o-cancer-infantojuvenil


SC atinge índice de alerta extremo para radiação
ultravioleta, e especialistas orientam cuidados

NSC Total - 15/02/2023

NOTÍCIA ESTADUAL

Santa Catarina atingiu um índice de alerta
extremo de radiação ultravioleta nesta terça-feira
(14), de acordo com o monitoramento do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
Florianópolis registrou um nível de incidência
quase classificada como "risco extremo" à saúde,
segundo os pesquisadores.

Leia mais

https://www.nsctotal.com.br/noticias/sc-atinge-indice-de-alerta-extremo-para-radiacao-ultravioleta-e-especialistas-orientam-cuidados


Março tem nova ação de doação de sangue no
Hemosc em Chapecó

Lancenoticias – 15/02/2023

No dia 09 de março a Secretaria Municipal de
Saúde de Xanxerê levará mais 20 doadores
voluntários até o Hemosc, em Chapecó, para a
coleta de sangue. A saída será às 8h em frente à
Secretaria Municipal de Saúde. Os interessados
em fazer a doação podem procurar a Secretaria
Municipal de Saúde...

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL

https://lancenoticias.com.br/noticia/marco-tem-nova-acao-de-doacao-de-sangue-no-hemosc-em-chapeco/


Chapecó tem 48 casos ativos de Covid

RÁDIO CHAPECÓ FM 100.1 – 15/02/2023

Confira o Boletim Covid atualizado nesta quarta-
feira (15) em Chapecó. São 48 casos ativos e oito
suspeitos.

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL

https://www.radiochapeco.com.br/2023/02/15/chapeco-tem-48-casos-ativos-de-covid/


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