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“Varíola do macaco” entra em
Portugal e preocupa a Europa

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Nesta quarta-feira 18, a Direção-Geral da Saúde
(DGS) de Portugal informou a identificação de
cinco casos de pessoas com o vírus da varíola dos
macacos (monkeypox, em inglês). As autoridades
de saúde pode ser prevenida e tratada, mas
provoca impactos nocivos para a saúde de
pessoas em todo o mundo, alerta a OMS.

Leia mais

https://veja.abril.com.br/saude/variola-do-macaco-entra-em-portugal-e-preocupa-a-europa/


Jovem brasileiro é o primeiro
paciente com varíola do macaco na
Alemanha
Notícias R7 – 20/05/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

O primeiro caso de varíola do macaco confirmado
na Alemanha é um brasileiro de 26 anos que havia
viajado recentemente para dois outros países em
que a doença já foi detectada: Portugal e
Espanha, informou nesta sexta-feira (20) o site da
empresa estatal de notícias Deutsche Welle.

Leia mais

https://noticias.r7.com/saude/jovem-brasileiro-e-o-primeiro-paciente-com-variola-do-macaco-na-alemanha-20052022


Hepatite misteriosa: cresce para 429
os casos no mundo, alerta OMS
Olhar digital – 19/05/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Na última terça-feira (17), o número e casos de
hepatite aguda infantil – ainda de origem
desconhecida – cresceu para 429, sendo 81 casos
a mais que há uma semana, de acordo com a
OMS (Organização Mundial da Saúde).

Leia mais

https://olhardigital.com.br/2022/05/19/medicina-e-saude/hepatite-misteriosa-cresce-para-429-os-casos-no-mundo-alerta-oms/


Internações e casos de covid voltam
a subir e geram alerta de 4ª onda
Notícias UOL- 20/05/2022

NOTÍCIA NACIONAL

O decreto do presidente Jair Bolsonaro (PL)
pondo fim ao estado de emergência para a covid-
19 não completou 30 dias e o coronavírus já volta
a preocupar no Brasil. Depois de quase três
meses, a Rt (taxa de transmissão) voltou a indicar
o crescimento da doença.

Leia maisLeia mais

https://veja.abril.com.br/saude/variola-do-macaco-entra-em-portugal-e-preocupa-a-europa/
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2022/05/20/covid-19-quarta-onda-pandemia-taxa-de-transmissao-internacao-testes-casos.htm


Covid-19: Boletim destaca
estagnação no aumento da
cobertura vacinal
Agência Fiocruz de Notícias - 19/05/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Divulgada nesta quinta-feira (19/5), a nova edição
do Boletim do Observatório Covid-19 Fiocruz
reforça a preocupação com a estagnação do
crescimento da cobertura vacinal na população
adulta, além da desaceleração da curva de
cobertura da terceira idade.

Leia mais

https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-boletim-destaca-estagnacao-no-aumento-de-cobertura-vacinal


Vacina BCG: com fábrica nacional
parada, ministério pede que Estados
racionem imunizante
BBC NEWS Brasil – 26/04/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Uma das primeiras vacinas a ser dada a uma
criança que nasce no Brasil, a BCG passará a ter
fornecimento diminuído nos próximos meses
devido a problemas que o Ministério da Saúde
tem tido para obter as doses do imunizante, que
previne a tuberculose.

Leia mais

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-61517537


Vacinação em SC: idosos com 60
anos ou mais já podem tomar a
segunda dose de reforço da vacina
contra a Covid-19
DIVE SC – 19/05/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

A Secretaria de Saúde de Santa Catarina (SES),
seguindo orientação do Ministério da Saúde (MS),
passa a recomendar a partir desta quinta-feira,
19, a aplicação da segunda dose de reforço (R2)
para idosos com 60 anos ou mais.

Leia mais

https://www.dive.sc.gov.br/index.php/noticias-todas/453-vacinacao-em-sc-idosos-com-60-anos-ou-mais-ja-podem-tomar-a-segunda-dose-de-reforco-da-vacina-contra-a-covid-19


HSF registra bactéria
multirresistente na UTI Infantil e
neonatal
Portal Concórdia– 20/05/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

O Hospital São Francisco de Concórdia emitiu
comunicado na manhã desta quinta-feira, dia 19,
que identificou nas últimas horas pacientes
infectados com a bactéria multirresistente no
setor da UTI infantil/neonatal. Conforme a
unidade hospitalar, ações emergenciais para
controlar novas infecções já estão sendo
tomadas. Leia mais

https://www.portalconcordia.com.br/noticias/detalhes/26256-hsf-registra-bacteria-multirresistente-na-uti-infantil-e-neonatal


Professores participam de formação
em primeiros socorros
Prefeitura Municipal de Chapecó – 20/05/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Leia mais

... a Prefeitura de Chapecó, através da Secretaria
de Educação e os Setores de Educação Infantil e
Ensino Fundamental com a colaboração do Corpo
de Bombeiros Militar de Santa Catarina,
promoveram nesta terça feira, no auditório da
Prefeitura formação intitulada: “Primeiros
Socorros na Rede Municipal de ensino de
Chapecó.

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5350/professores-participam-de-formacao-em-primeiros-socorros


Com a chegada do frio, Saúde alerta
para aumento de doenças
respiratórias
Prefeitura Municipal de Chapecó – 17/05/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Leia mais

Com a chegada de uma onda de frio nesta
semana a Secretaria de Saúde de Chapecó alerta
a população para que tome os cuidados
necessários pois já estão sendo registrados
aumentos nos casos de doenças respiratórios,
como Covid e Influenza.

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5343/com-a-chegada-do-frio-saude-alerta-para-aumento-de-doencas-respiratorias


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