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OMS alerta para o risco de disseminação do vírus
Marburg

terra– 27/02/2023

NOTÍCIA INTERNACIONAL

A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu
um alerta, no sábado (25), sobre o risco de
vazamento do vírus Marburg da Guiné Equatorial.
No momento, os casos estão concentrados em
uma única região, mas a falta de controle local
pode permitir que pessoas doentes levem o
patógeno altamente letal para outros pontos da
nação ou ainda para países vizinhos.

Leia mais

https://www.terra.com.br/byte/oms-alerta-para-o-risco-de-disseminacao-do-virus-marburg,7a42ec00cd9b09c453aee6f295422c0fm2sj07d0.html


Radar da saúde: quase metade da população
mundial tem um problema bucal

Veja saúde – 01/03/2023

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Quase 3,5 bilhões de pessoas apresentam alguma
encrenca nos dentes, na gengiva ou em seus
arredores, sendo que três em cada quatro vivem
em países em desenvolvimento como o nosso. Eis
o diagnóstico do último relatório da Organização
Mundial da Saúde (OMS) sobre o tema, que
expõe a alta prevalência de condições como cárie,
periodontite, perda dental e tumores na cavidade
bucal. Leia mais

https://saude.abril.com.br/medicina/radar-da-saude-quase-metade-da-populacao-mundial-tem-um-problema-bucal/


Brasil registra 13.813 novos casos e 59 óbitos por
Covid-19 nas últimas 24h

Paraná cooperative - 28/02/2023

NOTÍCIA NACIONAL

O Brasil registra 37.038.230 casos acumulados de
Covid-19. Desses, 13.813 foram registrados nos
sistemas nacionais nas últimas 24 horas. As
informações sobre o cenário epidemiológico
foram atualizadas às 18h00 dessa segunda-feira
(27/03), por meio de dados enviados ao
Ministério da Saúde pelas secretarias de Saúde
estaduais, municipais e do Distrito Federal.

Leia mais

https://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-06-29/ultimas-noticias/145415-saude-i-brasil-registra-13813-novos-casos-e-59-obitos-por-covid-19-nas-ultimas-24h


Brasil tem terceiro pior índice de saúde mental em
ranking com 64 países

Yahoo notícias – 01/032/2023

NOTÍCIA NACIONAL

O Brasil tem o terceiro pior índice de saúde
mental dentro de um ranking com 64 países, à
frente apenas do Reino Unido e da África do Sul e
11 pontos abaixo da média geral. É o que mostra
a nova edição do relatório anual do Estado
Mental do Mundo, divulgado nesta quarta-feira.

Leia mais

https://br.noticias.yahoo.com/brasil-tem-terceiro-pior-%C3%ADndice-165106555.html


Anvisa derruba obrigatoriedade de máscaras em
aeroportos e aviões

Agencia Brasil – 01/032/2023

NOTÍCIA NACIONAL

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
derrubou, nesta quarta-feira (1º), a
obrigatoriedade do uso de máscaras em
aeroportos e aviões. A decisão foi tomada por
unanimidade durante a primeira reunião
ordinária do ano da diretoria colegiada da agência
reguladora..

Leia mais

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2023-03/anvisa-derruba-obrigatoriedade-de-mascaras-em-aeroportos-e-avioes


SES promove encontro de educação permanente
com profissionais das unidades de saúde

SES SC- 28/02/2023

NOTÍCIA ESTADUAL

Sempre atenta na educação permanente dos seus
profissionais, a Secretaria de Estado da Saúde
(SES) está promovendo um encontro com as
equipes das unidades próprias e dos hospitais
administrados por Organização Social nesta terça-
feira, 28, no auditório da FAHECE.

Leia mais

https://www.saude.sc.gov.br/index.php/noticias-geral/13927-ses-promove-encontro-de-educacao-permanente-com-profissionais-das-unidades-de-saude
https://dive.sc.gov.br/index.php/noticias-todas/526-governo-do-estado-lanca-campanha-de-prevencao-a-dengue


ONCOLOGIA: Estado abre novo espaço da Unidade
de Alta Complexidade

araguaia 104.5 FM - 28/02/2023

NOTÍCIA ESTADUAL

Um marco para os pacientes com câncer da
região de Itajaí e mais um grande passo na
história do Hospital Marieta. A Unidade de Alta
Complexidade em Oncologia (Unacon) ganha
novo espaço no terceiro andar do Complexo
Madre Teresa, edifício anexo à estrutura da
unidade hospitalar, ...

Leia mais

https://araguaiabrusque.com.br/noticia/oncologia-estado-abre-novo-espaco-da-unidade-de-alta-complexidade/95912
https://dive.sc.gov.br/index.php/noticias-todas/526-governo-do-estado-lanca-campanha-de-prevencao-a-dengue


Santa Catarina unida para evitar a entrada da
Influenza Aviária

Lê NOTÍCIAS- 28/02/2023

NOTÍCIA ESTADUAL

A notícia de focos recentes de Influenza Aviária
(IA) em vários países da América do Sul –
especialmente no Uruguai e na Argentina –
deixou Santa Catarina em alerta. Considerado o
segundo maior produtor e exportador de aves do
Brasil, o Estado une forças para impedir a entrada
da doença em território barriga-verde.

Leia mais

https://www.lenoticias.com.br/noticia/18217/santa-catarina-unida-para-evitar-a-entrada-da-influenza-aviaria
https://dive.sc.gov.br/index.php/noticias-todas/526-governo-do-estado-lanca-campanha-de-prevencao-a-dengue


Programa da Prefeitura de Chapecó beneficia
idosos, com óculos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ – 01/03/2023

Um óculos novo vai me ajudar muito. Eu vou
enxergar melhor e a minha vida vai renovar”. Esse
é o objetivo do aposentado Santos Rodrigues, de
87 anos, que mora no bairro São Cristóvão e
nesta quarta-feira participou das atividades do
Programa de Olho no Futuro, na Cidade do Idoso.

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/6537/programa-da-prefeitura-de-chapeco-beneficia-idosos-com-oculos


Vigilância Epidemiológica realiza reunião conjunta
com o setor privado para ampliar vacinação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ – 03/03/2023

A Vigilância Epidemiológica de Chapecó reuniu
ontem, quinta feira, na Secretaria de Saúde de
Chapecó, representantes de todas as salas de
vacina privadas que atuam no município. O
intuito da reunião foi melhorar a comunicação
público/privado e estabelecer estratégias para
melhoria das coberturas vacinais do município.

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/6548/vigilancia-epidemiologica-realiza-reuniao-conjunta-com-o-setor-privado-para-ampliar-vacinacao


Queda de homicídios nos dois primeiros meses de
2023 é destaque em Chapecó

chapecó Online– 02/03/2023

Depois de um mês de dezembro atípico na
segurança pública, com significativa alta no
número de homicídios, a queda no número de
mortes violentas, consumadas e tentadas, nos
meses de janeiro e fevereiro de 2023 é
perceptível no município de Chapecó.

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL

https://www.chapecoonline.com.br/queda-de-homicidios-nos-dois-primeiros-meses-de-2023-e-destaque-em-chapeco/


Plano Diretor do Hospital da Criança visa
ampliações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ – 03/03/2023

Um novo Plano Diretor para o Hospital da Criança
foi apresentado na tarde desta quinta-feira, na
sala de reuniões da Prefeitura de Chapecó.
Participaram da reunião o prefeito de Chapecó,
João Rodrigues, o secretário de Governo, Thiago
Felipe Etges, o secretário de Saúde, Jader Danielli,
o diretor do Hospital da Criança, Nemésio Carlos
da Silva, além da equipe de gestão da Secretaria
de Saúde do Município...

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/6544/plano-diretor-do-hospital-da-crianca-visa-ampliacoes


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