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Mais de 700 crianças morrem em centros de
nutrição da Somália, diz ONU
O PROGRESSO DIGITAL – 07/09/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Centenas de crianças morreram em centros de
nutrição em toda a Somália, disse o Fundo das
Nações Unidas para a Infância (Unicef) nesta
terça-feira (6). O comunicado acontece um dia
depois que o órgão global alertou que partes do
país africano serão atingidas pela fome nos
próximos meses.

Leia mais

https://www.progresso.com.br/mundo/mais-de-700-criancas-morrem-em-centros-de-nutricao-da-somalia-diz-onu/394141/


Estimulação elétrica cerebral melhora memória de 
idosos saudáveis, revela estudo inédito
GLOBO.COM – 06/09/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Cerca de um quinto da população mundial terá
mais de 60 anos até 2050, segundo dados
da OMS (Organização Mundial da Saúde), o
equivalente a mais de 2 bilhões de pessoas.
Diante dessa perspectiva, a preservação da
capacidade cognitiva dos mais velhos, que diminui
com a idade independentemente da forma física,
torna-se uma prioridade para o futuro.

Leia mais

https://g1.globo.com/tudo-sobre/organizacao-mundial-de-saude/
https://g1.globo.com/saude/noticia/2022/09/06/estimulacao-eletrica-cerebral-melhora-memoria-de-idosos-saudaveis-revela-estudo-inedito.ghtml


Governadora de Nova York declara estado de
emergência por causa do vírus da pólio
GLOBO.COM – 09/09/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

A governadora de Nova York, Kathy Hochul,
declarou estado de emergência nesta sexta-feira
(09) depois que foram encontradas amostras do
vírus da pólio no esgoto de três municípios. A
medida ficará em vigor até o dia 9 de outubro. A
ordem executiva veio mais de um mês depois que
um adulto foi diagnosticado com a doença em
julho, o primeiro depois de aproximadamente
uma década. Leia mais

https://g1.globo.com/saude/noticia/2022/09/09/governador-de-nova-york-declara-estado-de-emergencia-por-causa-do-virus-da-polio.ghtml


Ministério da Agricultura detecta substância
tóxica em mais lotes de produtos para
alimentação animal

GLOBO.COM – 09/09/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Resultados preliminares das análises feitas pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) detectaram
monoetilenoglicol em lotes de produtos para
alimentação animal da empresa Bassar, além
daqueles inicialmente já encontrados.

Leia mais

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2022/09/09/exames-preliminares-detectam-substancia-toxica-em-mais-lotes-de-produtos-para-alimentacao-animal.ghtml


Apenas 15% das crianças tomaram a vacina contra 
poliomielite em Rondônia

GLOBO.COM – 07/09/2022

NOTÍCIA NACIONAL

A campanha de vacinação contra poliomielite
começou no dia 8 de agosto em Rondônia. A meta
é imunizar 95% das crianças de 1 a 4 anos, mas
só 15,04% foram vacinadas até o início de
setembro, segundo informado pela Agência
Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa).

Leia mais

https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2022/09/07/apenas-15percent-das-criancas-tomaram-a-vacina-contra-poliomielite-em-rondonia.ghtml


Covid: 170,2 milhões de brasileiros completam
vacinação, 79,2% da população

UOL – 06/09/2022

NOTÍCIA NACIONAL

O Brasil alcançou hoje (6) a marca de 170,2
milhões de habitantes com vacinação completa
contra a covid-19. Ao todo, 170.220.345
brasileiros tomaram a segunda dose ou a dose
única do imunizante, o equivalente a 79,24% da
população do país.

Leia mais

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2022/09/06/vacinacao-covid-19-coronavirus-06-de-setembro.htm


Fumaça de queimadas na Amazônia chega a Santa 
Catarina

Brasil247 – 08/09/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Segundo o governo catarinense, "a fumaça é
resultado das queimadas na região Norte e é
transportada pelo vento entre a Bolívia, Paraguai,
Norte da Argentina e o Sul do Brasil"

Leia mais

https://www.brasil247.com/meioambiente/fumaca-de-queimadas-na-amazonia-chega-a-santa-catarina


Benefício auxilia mulheres vítimas de violência a 
reconquistar autonomia em Florianópolis

NSC Total – 05/09/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Infelizmente o problema da violência contra
mulheres é recorrente em nossa sociedade. Essa
triste realidade muitas vezes se prolonga pela
impossibilidade que as vítimas têm de
reconquistar sua autonomia, já que muitas vezes
são dependentes dos próprios agressores. A
Prefeitura de Florianópolis disponibiliza um
auxílio para as mulheres vítimas de violência...

Leia mais

https://www.nsctotal.com.br/noticias/beneficio-auxilia-mulheres-vitimas-de-violencia-a-reconquistar-autonomia-em-florianopolis


Sol e calor de quase 35ºC voltam a Santa Catarina

RNC – 08/09/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Para quem está sentindo falta do calor, pode se
preparar que ele está retornando a Santa Catarina
nos próximos dias. Conforme a Defesa Civil, depois
de dias de chuva, tempo nublado e frio, o sol volta a
aparecer em todas as regiões do Estado e as
temperaturas podem ultrapassar os 30ºC. Confira a
previsão completa para esta quinta-feira (08) e
sexta-feira (10).

Leia mais

https://www.jatv.com.br/noticias/sol-e-calor-de-quase-35%C2%BAc-voltam-a-santa-catarina-1.2444290


Vigilância orienta escolas sobre cobrança do
certificado de vacinação nas rematrículas

Prefeitura Municipal de Chapecó – 08/09/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

A Vigilância em Saúde da Prefeitura de Chapecó
vai cobrar das escolas o cumprimento da Lei
estadual 17.821, que trata da obrigatoriedade de
apresentação do certificado de vacinação
completa para a matrícula tanto na rede pública
de ensino, quanto na rede privada.

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5881/vigilancia-orienta-escolas-sobre-cobranca-do-certificado-de-vacinacao-nas-rematriculas


Vigilância Ambiental eliminou focos da dengue no
interior

Prefeitura Municipal de Chapecó – 09/09/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Vigilância em Saúde Ambiental de Chapecó está
fazendo mutirões de combate ao Aedes aegypti
no interior do município. Nesta semana foram
encontrados e eliminados cinco focos dos
mosquito, no Toldo Chimbangue. As ações são de
orientação, prevenção e eliminação de possíveis
criadouros.

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5885/vigilancia-ambiental-eliminou-focos-da-dengue-no-interior


Unidade de Saúde da Efapi abre no feriado para 
vacinação

Prefeitura Municipal de Chapecó – 06/09/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

A Secretaria de Saúde de Chapecó decidiu abrir a
unidade de Saúde da Efapi, no feriado da
Independência, para que os pais tenham opção de
levar seus filhos para vacinar... De acordo com a
coordenadora da Vigilância Epidemiológica, a
adesão na Campanha contra a Poliomielite está
baixa em todo o país e, em Chapecó, está em 38%
do público das 13,2 mil crianças de 1 a 5 anos.

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5874/unidade-de-saude-da-efapi-abre-no-feriado-para-vacinacao
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