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Deslizamento deixa 25 mortos e mais
de 50 desaparecidos na Venezuela
SBT NEWS – 10/10/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Ao menos 25 pessoas morreram e mais de 50
ficaram desaparecidas após um deslizamento de
terra na cidade de Las Tejerías, na Venezuela.
Segundo informado pelo ministro do Interior,
Remigio Ceballos, mais de mil funcionários
continuam participando das operações de buscas,
que foram iniciadas na tarde de domingo (9.out).

Leia mais

https://www.sbtnews.com.br/noticia/guerranaucrania/226543-deslizamento-deixa-25-mortos-e-mais-de-50-desaparecidos-na-venezuela


Quatro emergências sanitárias
ameaçam as Américas, diz a Opas
chpecó on line – 13/10/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

A diretora da Organização Pan-Americana da
Saúde (Opas), Carissa Etienne, alertou para
quatro emergências sanitárias que ameaçam a
região das Américas: o recente surto de cólera
registrado no Haiti, os casos de varíola dos
macacos, as infecções por covid-19 e as baixas
taxas de vacinação contra a poliomielite.

Leia mais

https://www.chapecoonline.com.br/quatro-emergencias-sanitarias-ameacam-as-americas-diz-a-opas/?doing_wp_cron=1665768203.9258329868316650390625


Política de “Covid Zero” na China gera
queixas, mas Pequim se recusa a
desistir
chpecó on line – 13/10/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Um vídeo se tornou viral na plataforma de mídia
social Weibo exibindo uma jovem chinesa, em sua
varanda, gritando em desespero depois que seu
prédio foi ordenado a fechar. Lutando contra as
lágrimas, ela grita insultos aos trabalhadores com
roupas de proteção que parecem encapsular a
crescente frustração do público chinês com a
política intransigente de Covid Zero...

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/china/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/entenda-como-a-politica-de-zero-covid-da-china-impacta-as-empresas-brasileiras/
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/politica-de-covid-zero-na-china-gera-queixas-mas-pequim-se-recusa-a-desistir/


Saúde de Dourados inaugura novo
laboratório de referência para o
Diagnósticos de Tuberculose

JORNAL AGORA MS – 13/10/2022

NOTÍCIA NACIONAL

A Prefeitura de Dourados conclui adaptações para
instalações de novos equipamentos no
laboratório do Centro de Referência em
Tuberculose e Hanseníase de Dourados. Com
estes novos equipamentos será ampliada a
capacidade de realização de exames para o
diagnóstico de tuberculose (TB)...

Leia mais

https://www.agorams.com.br/saude-de-dourados-inaugura-novo-laboratorio-de-referencia-para-o-diagnosticos-de-tuberculose/


Saúde libera vacina da covid para bebês
a partir de 6 meses com comorbidades

Terra – 14/10/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Ministério da Saúde autoriza vacina da Pfizer
contra covid para crianças com mais de 6 meses
com comorbidades no Brasil. Lotes ainda devem
ser importados.

Leia mais

https://www.terra.com.br/byte/saude-libera-vacina-da-covid-para-bebes-a-partir-de-6-meses-com-comorbidades,573508b31eb39830a297f698d7c9b3c8mpfl99qv.html


Meningite é grave e se inicia com um
quadro de resfriado, diz infectologista
CNN BRASIL – 09/10/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Em entrevista à CNN, neste domingo (9), Isabella
Ballalai, vice-presidente da Sociedade Brasileira
de Imunizações (SBIm), afirmou que a meningite é
grave e se inicia com um quadro de resfriado. A
infectologista alertou para que as pessoas fiquem
atentas aos sintomas.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/meningite/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/meningite-e-grave-e-se-inicia-com-um-quadro-de-resfriado-diz-infectologista/


Hospital Materno-Infantil realiza
cirurgia inédita em Criciúma
nd+ – 09/10/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

O serviço de ortopedia do Hospital Materno-
Infantil Santa Catarina (HMISC), de Criciúma,
realizou nesta semana a primeira cirurgia de
trauma ortopédico da história da instituição. Uma
menina de 8 anos passou por um procedimento
que durou cerca de 1 hora, após sofrer uma
fratura de fêmur ao ser atropelada quando
brincava na rua.

Leia mais

https://ndmais.com.br/saude/hospital-materno-infantil-realiza-cirurgia-inedita-em-criciuma/


Associação faz mutirão de cirurgias
gratuitas para reconstrução mamária
em Florianópolis
nd+ – 09/10/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

A Amucc (Amor e União Contra o Câncer)
anunciou o cadastro para o próximo mutirão de
cirurgias de reconstrução mamária de mulheres
mastectomizadas em Florianópolis. Os
procedimentos gratuitos acontecerão em 2023.

Leia mais

https://www.amucc.org.br/
https://ndmais.com.br/saude/mutirao-de-reconstrucao-mamaria-gratuito/
https://ndmais.com.br/saude/hospital-materno-infantil-realiza-cirurgia-inedita-em-criciuma/


Xanxerê promove campanha ‘Cuide-se
Bem’ em alusão ao Outubro Rosa
nd+ – 10/10/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Para marcar o Outubro Rosa, a Prefeitura
de Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina, por meio
da Secretaria de Saúde, em parceria com a Rede
Feminina de Combate ao Câncer, Rotaract Club de
Xanxerê e Hospital Regional São Paulo, realizam
no próximo sábado, dia 15 de outubro, a segunda
edição da campanha “Cuide-se Bem”, em alusão
ao Outubro Rosa.

Leia mais

https://ndmais.com.br/?s=xanxer%C3%AA
https://ndmais.com.br/chapeco/
https://ndmais.com.br/?s=outubro+rosa
https://ndmais.com.br/saude/xanxere-promove-campanha-cuide-se-bem-em-alusao-ao-outubro-rosa/


Chapecó tem o melhor sistema de
saúde pública de SC e está entre os dez
do Brasil em cidades com mais de 100
mil habitantes
RÁDIO CHAPECÓ FM 100.1 – 14/10/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

De acordo com dados do programa Previne Brasil,
no componente de indicadores de desempenho,
do Ministério da Saúde, a nota de Chapecó na
Atenção Básica foi de 8,48 no segundo
quadrimestre de 2022.

Leia mais

https://www.radiochapeco.com.br/2022/10/09/chapeco-tem-o-melhor-sistema-de-saude-publica-de-sc-e-esta-entre-os-dez-do-brasil-em-cidades-com-mais-de-100-mil-habitantes/


Saúde reedita Corujão da Vacinação
para certificados de rematrículas
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ – 14/10/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Devido ao período de rematrículas e a exigência
do certificado de vacinação para as crianças, a
Secretaria de Saúde de Chapecó vai reeditar o
Corujão da Vacinação, nesta quinta-feira, das 18h
às 21h30, nas unidades do Esplanada, SAIC e
Chico Mendes.

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/6023/saude-reedita-corujao-da-vacinacao-para-certificados-de-rematriculas


Secretaria de Saúde realiza palestras
preventivas em empresas
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ – 14/10/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Profissionais da Secretaria de Saúde de Chapecó
estão realizando trabalhos de prevenção em
saúde a partir de demandas geradas por
empresas. Na segunda-feira e nesta sexta-feira
servidores municipais foram convidados pelo
Grupo Oliveira, que atua na construção civil e em
obras de infraestrutura, a palestrar no Mês
Interno de Prevenção de Acidentes de Trabalho
2022 (MIPAT 2022). Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/6035/secretaria-de-saude-realiza-palestras-preventivas-em-empresas
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