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Aids: primeiro país africano aprova medicamento
injetável para prevenção do HIV

O GLOBO - 21/10/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Nesta semana, Zimbabué se tornou o primeiro
país da África a aprovar o medicamento injetável
para a prevenção do HIV cabotegravir (CAB-LA). O
continente sofre com a maior incidência de
infecções pelo vírus no mundo, cerca de 67% do
total segundo o Programa Conjunto das Nações
Unidas sobre HIV/Aids (Unaids).

Leia mais

https://br.noticias.yahoo.com/aids-primeiro-pa%C3%ADs-africano-aprova-115217370.html


OMS pede a líderes mundiais para colocar saúde
no topo das prioridades

EURO NEWS - 17/10/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

"A saúde não é um luxo , é um direito
fundamental." Com esta mensagem, o diretor-
geral da Organização Mundial de Saúde (OMS)
deu o pontapé de saída na Cimeira Mundial da
Saúde, que decorre em Berlim, na Alemanha.
Tedros Adhanom Ghebreyesus desafiou os líderes
mundiais a dar prioridade à saúde,...

Leia mais

https://pt.euronews.com/2022/10/17/oms-pede-a-lideres-mundiais-para-colocar-saude-no-topo-das-prioridades


OMS diz que Covid-19 ainda é uma emergência de
saúde global

AGENCIA BRASIL- 19/10/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse
nesta quarta-feira (19) que a covid-19 continua
sendo uma emergência global, quase três anos
depois de ter sido declarada. O comitê de
emergência da OMS fez a declaração de
emergência para covid-19 pela primeira vez em
30 de janeiro de 2020.

Leia mais

https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2022-10/oms-diz-que-covid-19-ainda-e-uma-emergencia-de-saude-global


Má saúde bucal pode elevar risco de demência e
declínio cognitivo, sugere estudo

TERRA – 17/10/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Pesquisadores analisaram cinco bancos de dados
eletrônicos para estudos relevantes sobre a
ligação entre saúde bucal e doenças
neurodegenerativas publicadas até abril de 2022.
Especialista da área fala da importância de ter
uma boa saúde bucal para evitar doenças.

Leia mais

https://www.terra.com.br/noticias/ma-saude-bucal-pode-elevar-risco-de-demencia-e-declinio-cognitivo-sugere-estudo,8c0b4bf75d0b4f3695d08fd6d08799b8x1dgq8ez.html


Cobertura da mamografia no Brasil ainda está
abaixo do recomendado, segundo dados

TERRA – 17/10/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Essencial para a campanha de "Outubro Rosa", a
mamografia é atualmente a principal forma de
rastrear o câncer de mama. Sua realização é
indicada pelo menos uma vez a cada dois anos,
para mulheres com idades entre 50 e 69 anos, no
Sistema Único de Saúde (SUS).

Leia mais

https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/cobertura-da-mamografia-no-brasil-ainda-esta-abaixo-do-recomendado-segundo-dados,395e8791e8aea5d541225290c218fd6eyicsqmiv.html


No dia nacional de vacinação, Brasil fica 30 pontos
percentuais abaixo da meta de imunização contra
polio

O GLOBO – 17/10/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Mais de dois meses após o início da campanha de
vacinação contra a poliomielite, o Brasil segue
distante da meta. Até o momento, apenas 65,6%
das crianças de 1 a 5 anos foram imunizadas,
índice bem aquém da meta de 95%.

Leia mais

https://br.noticias.yahoo.com/no-dia-nacional-vacina%C3%A7%C3%A3o-brasil-153012386.html


Santa Catarina está há nove dias sem mortes por
Covid-19

CANOINHAS ON LINE - 20/10/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Santa Catarina está há nove dias sem registrar
mortes por Covid-19, segundo dados do Painel do
Coronavírus do NSC Total. Esta é a primeira vez,
desde que o primeiro óbito foi registrado em 22
de março, que o Estado fica a mais de uma
semana sem vítimas por conta da doença.

Leia mais

https://canoinhasonline.com.br/2022/10/santa-catarina-esta-ha-nove-dias-sem-mortes-por-covid-19.html


Deslizamentos controlados são feitos na Serra do
Rio do Rastro

ND TV - 21/10/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

O Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar
Rodoviária Estadual estão fazendo deslizamentos
controlados com a ajuda de um caminhão com
jato de água. A Defesa Civil de Santa Catarina
monitora os trabalhos.

Leia mais

https://ndmais.com.br/transito/deslizamentos-controlados-sao-feitos-na-serra-do-rio-do-rastro/


EXTREMO OESTE: Bombeiros atendem mais de
110 ocorrências e distribuem 9 mil metros de lona
após temporal

RÁDIO CHAPECÓ FM 100.1 - 20/10/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

O forte temporal que atingiu a região Extremo-
Oeste nessa quarta-feira, 19, assustou moradores,
derrubou árvores, destelhou casas e cobriu ruas.
Até as 22horas, o Corpo de Bombeiros
contabilizou 110 ocorrências em atendimento por
causa do temporal. Ao todo, foram afetados cinco
municípios.

Leia mais

https://www.radiochapeco.com.br/2022/10/20/extremo-oeste-bombeiros-atendem-mais-de-110-ocorrencias-e-distribuem-9-mil-metros-de-lona-apos-temporal/


Foz do Chapecó e Defesas Civis realizam simulado
com a comunidade neste sábado

TERRA – 17/10/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Moradores de algumas comunidades dos
municípios de Águas de Chapecó e São Carlos, em
Santa Catarina e Alpestre, no Rio Grande do Sul,
participam neste sábado, 22..., de um simulado
de evacuação em caso do rompimento da
barragem. A ação é organizada pela usina
hidrelétrica Foz do Chapecó, as defesas civis
municipais e...

Leia mais

https://www.radiochapeco.com.br/2022/10/21/foz-do-chapeco-e-defesas-civis-realizam-simulado-com-a-comunidade-neste-sabado/


Chapecó contabiliza 7.041 casos confirmados de
Dengue

RÁDIO CHAPECÓ FM 100.1 – 17/10/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

A Prefeitura de Chapecó atualizou, nesta
segunda-feira (17), o boletim da Dengue. De
acordo com a Administração, são 7.041 casos
confirmados e 14.513 casos notificados /
testados.

Leia mais

https://www.radiochapeco.com.br/2022/10/17/chapeco-contabiliza-7-041-casos-confirmados-de-dengue-5/


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