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O clipping é uma seleção de rumores de páginas
eletrônicas de notícias, mídias sociais e órgãos
públicos, com objetivo de aprimorar a capacidade
de alerta e respostas às emergências em Saúde
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Número de casos e mortes por câncer
de fígado aumentarão mais de 55% até
2040
r7.com – 06/10/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

A quantidade de casos de câncer de fígado
aumentará 55% em nível mundial até 2040, com
1,4 milhão de pessoas diagnosticadas e 1,3 milhão
de mortes, avisou nesta quinta-feira (6) a Iarc
(Agência Internacional de Pesquisa em Câncer). A
previsão faz parte de um estudo publicado no
Journal of Hepatology.

Leia mais

https://noticias.r7.com/saude/numero-de-casos-e-mortes-por-cancer-de-figado-aumentarao-mais-de-55-ate-2040-06102022


Navarra ativará a detecção precoce do
câncer do colo do útero em 2023
redacción médica – 07/10/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

No final de janeiro de 2023, o Departamento de
Saúde do Governo de Navarra lançará o programa
populacional de detecção precoce do câncer do
colo do útero destinado a 162.625 mulheres entre
35 e 65 anos, no qual o teste de triagem primário
será a detecção de o Vírus do Papiloma Humano
(HPV).

Leia mais

https://www.redaccionmedica.com/autonomias/navarra/navarra-activara-la-deteccion-precoz-del-cancer-de-cuello-de-utero-en-2023-4274


Vírus da poliomielite é encontrado nas
fezes de um menino de 3 anos no Pará
r7.com – 06/10/2022

NOTÍCIA NACIONAL

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa)
informou nesta quinta-feira (6) que investiga a
circulação do vírus da poliomielite no estado,
após ter sido detectada a presença de poliovírus
nas fezes de um menino de 3 anos que mora na
cidade de Santo Antônio do Tauá, localizada no
nordeste do estado.

Leia mais

https://noticias.r7.com/saude/o-que-e-a-poliomielite-e-por-que-e-considerada-grave-03092022
https://noticias.r7.com/saude/virus-da-poliomielite-e-encontrado-nas-fezes-de-um-menino-de-3-anos-no-para-07102022


Suicídio, traumas: pandemia afeta
saúde mental de estudantes de
medicina
UOL – 08/10/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Além da saúde mental da população, em geral, a
pandemia de covid-19 impactou as condições dos
profissionais de saúde e dos estudantes de
medicina. O debate sobre o tema é importante
por causa da alta prevalência de transtornos
mentais que esses grupos apresentam, afirmou
hoje (8) a psiquiatra...

Leia mais

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2022/10/08/pandemia-gera-impacto-na-saude-mental-de-estudantes-de-medicina.htm


Vacinação contra meningite atinge 47%
do público-alvo no Brasil
CNN BRASIL - 08/10/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Cerca de 47% do público-alvo foi vacinado contra
a meningite no Brasil, segundo o Ministério da
Saúde. A baixa adesão tem contribuído para o
surgimento de novos casos, como na capital São
Paulo, que teve 58 registros da doença e dez
óbitos em razão dela neste ano.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/meningite/
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/sao-paulo-capital/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/sao-paulo-registra-10-mortes-por-meningite-este-ano/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/vacinacao-contra-meningite-atinge-47-do-publico-alvo-no-brasil/


Ciclone na costa vai causar rajadas de
vento forte no RS e em SC
METRÓPOLES – 07/10/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Um ciclone extratropical se forma entre o final
dessa quinta-feira (6/10) e as primeiras hora
desta sexta (7), a Sudeste do Chuí e na costa
uruguaia. O sistema vai ser responsável por trazer
vento forte para o Rio Grande do Sul e parte de
Santa Catarina, com rajadas que podem passar
dos 80 km/h.

Leia mais

https://www.metropoles.com/brasil/ciclone-na-costa-vai-causar-rajadas-de-vento-forte-no-rs-e-em-sc


Formas geométricas em plantação
intrigam ufólogos em Santa Catarina
O DIA – 05/10/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

O surgimento de formações geométricas em uma
plantação de trigo voltou atrair os holofotes de
turistas, ufólogos e curiosos para Ipuaçu, em
Santa Catarina. Conhecida como a capital
nacional dos agroglifos, a cidade amanheceu na
terça-feira, 5, com uma "obra de arte" composta
por formas de círculos, triângulos e até de um
pentágono.

Leia mais

https://odia.ig.com.br/brasil/2022/10/6499696-formas-geometricas-em-plantacao-intrigam-ufologos-em-santa-catarina.html


Secretaria de Saúde lança ações de 
prevenção ao câncer
Chapecó on line – 04/10/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

As equipes da Atenção Primária à Saúde de
Chapecó estão preparando ações do outubro
Rosa, que é o mês de conscientização para
prevenção do câncer de mama e de colo do útero.
O Outubro Rosa é uma campanha de
conscientização que tem como objetivo principal
alertar as mulheres e a sociedade sobre a
importância da prevenção e do diagnóstico
precoce. Leia mais

https://www.chapecoonline.com.br/secretaria-de-saude-lanca-acoes-de-prevencao-ao-cancer/?doing_wp_cron=1665148885.8742759227752685546875


COVID: Chapecó tem 15 casos ativos
RÁDIO CHAPECÓ FM 100.1 – 05/10/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Chapecó tem 15 casos ativos de Covid. São outros
11 casos suspeitos. As pessoas internadas somam
onze (08). Os números foram atualizados nesta
quarta-feira (05) pela Prefeitura de Chapecó.

Leia mais

https://www.radiochapeco.com.br/2022/10/05/covid-chapeco-tem-15-casos-ativos/


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