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África enfrenta escassez de testes e 
vacinas para varíola
CNN BRASIL – 30/06/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

A África não tem vacinas para a varíola e os kits
de teste estão em falta, disse o diretor interino da
principal agência de saúde pública do continente
nesta quinta-feira (30). A varíola dos macacos é
uma doença viral que causa sintomas
semelhantes aos da gripe e lesões na pele. É
endémico em partes de África.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/africa-enfrenta-escassez-de-testes-e-vacinas-para-variola/


OMS confirma casos de varíola dos
macacos em crianças e adolescentes
METRÓPOLES– 29/06/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (29/6), a
Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou
que já foram registrados casos de varíola dos
macacos em crianças e adolescentes. Segundo a
entidade, há dois diagnósticos confirmados no
Reino Unido, e um sendo investigado na França.
Todos os pacientes estão com sintomas leves.

Leia mais

https://www.metropoles.com/saude/entenda-o-que-e-a-variola-de-macacos-que-causa-surto-na-europa
https://www.metropoles.com/entretenimento/variola-dos-macacos-influencer-fala-sobre-sintomas-e-exame-doloroso
https://www.metropoles.com/saude/oms-confirma-casos-de-variola-dos-macacos-em-criancas-e-adolescentes


Desmatamento e caça ilegal podem
causar novas epidemias no Brasil, diz
estudo da Fiocruz
CNN BRASIL- 29/06/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Conhecido por sua grande biodiversidade de
animais e vegetais, o Brasil também abriga uma
variedade significativa de agentes capazes de
causar doenças, tecnicamente chamados de
“patógenos”, como vírus e parasitas.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/biodiversidade/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/desmatamento-e-caca-ilegal-podem-causar-novas-epidemias-no-brasil-diz-estudo-da-fiocruz/


Duas crianças morrem por dia em
consequência da Covid-19 no Brasil
CNN BRASIL- 27/06/2022

NOTÍCIA NACIONAL

A Covid-19 matou, por dia, duas crianças menores
de cinco anos no Brasil, desde o início da
pandemia. Ao todo, 1.439 crianças nessa faixa
etária morreram em decorrência da doença nos
dois primeiros anos da pandemia no país.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/covid-19/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/duas-criancas-morrem-por-dia-em-consequencia-da-covid-19-no-brasil/


Estagnação da vacinação contra Covid
ameaça combate à doença, aponta
Fiocruz
CNN BRASIL- 30/06/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Pouco mais de um ano após o início da campanha 
de vacinação contra a Covid-19, a cobertura 
vacinal no Brasil estagnou. É o que aponta uma 
nota técnica publicada pela Fundação Oswaldo 
Cruz com base em dados do Ministério da Saúde.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/estagnacao-da-vacinacao-contra-covid-ameaca-combate-a-doenca-aponta-fiocruz/


Com pressão no sistema de saúde,
Lages decreta situação de emergência
Globo.com– 01/07/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Lages, na Serra catarinense, decretou situação de
emergência na noite de quinta-feira (30).
Segundo a prefeitura, a decisão ocorre por conta
do aumento de casos suspeitos e confirmados de
síndromes respiratórias no município e a pressão
na saúde.

Leia mais

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/cidade/lages/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2022/07/01/com-pressao-no-sistema-de-saude-lages-decreta-situacao-de-emergencia.ghtml


Secretaria de Estado da Saúde monitora
caso suspeito de varíola dos macacos
em Santa Catarina
São Joaquim On line– 27/06/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa
Catarina (SES), por meio da Diretoria de Vigilância
Epidemiológica (Dive/SC), informou que na
[ultima sexta-feira, dia 24, o Centro de
Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde
de Santa Catarina (CIEVS/SC) recebeu notificação
de um caso suspeito da doença ...

Leia mais

https://saojoaquimonline.com.br/saude/2022/06/27/secretaria-de-estado-da-saude-monitora-caso-suspeito-de-variola-dos-macacos-em-santa-catarina/


Vigilância Sanitária alerta sobre
proibição de equipamentos para
bronzeamento
Prefeitura Municipal de Chapecó – 29/06/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Leia mais

A Vigilância Sanitária de Chapecó realizou
recentemente duas interdições de câmaras de
bronzeamento artificial em Chapecó. Outros três
casos estão aguardando mandado judicial.

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5559/vigilancia-sanitaria-alerta-sobre-proibicao-de-equipamentos-para-bronzeamento


Três bebês aguardam leitos de UTI 
neonatal no HRO em Chapecó
Redação ND, Chapecó – 02/06/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Leia mais

O problema da falta de leitos segue em Chapecó,
no Oeste de Santa Catarina. Três bebês
aguardam leitos de UTI neonatal no HRO
(Hospital Regional do Oeste), neste sábado (2). A
informação é do boletim diário de ocupação do
hospital.

https://ndmais.com.br/saude/tres-bebes-aguardam-leitos-de-uti-neonatal-no-hro-em-chapeco/
https://ndmais.com.br/?s=chapec%C3%B3
https://ndmais.com.br/chapeco/
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