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China lança primeira vacina inalada contra a
Covid-19

CNN BRASIL- 28/10/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

No que se acredita ser a primeira vez no mundo, a
capital comercial da China, Xangai, apresentou
nesta semana um novo tipo de vacina contra a
Covid-19 que é inalada em vez de administrada
por injeção.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/china-lanca-primeira-vacina-inalada-contra-a-covid/


Mortes e casos de tuberculose aumentam durante
a pandemia de Covid-19, diz OMS

CNN BRASIL- 27/10/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Estima-se que 10,6 milhões de pessoas
adoeceram de tuberculose em 2021, um aumento
de 4,5% em relação a 2020. Cerca de 1,6 milhão
de indivíduos morreram da doença, incluindo 187
mil pessoas vivendo com HIV, de acordo com o
relatório global sobre o problema de saúde
pública divulgado pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) nesta quinta-feira (27).

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/mortes-e-casos-de-tuberculose-aumentam-durante-a-pandemia-de-covid-19-diz-oms/


Varíola dos macacos pode ser fatal para pessoas
com HIV ou sistema imunológico fraco, diz estudo

CNN BRASIL- 27/10/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Pessoas com sistema imunológico gravemente
enfraquecido, como as infectadas pelo HIV,
podem apresentar sintomas graves e até morrer
de uma infecção por varíola, de acordo com um
estudo norte-americano divulgado na quarta-feira
(26).

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/variola-dos-macacos-pode-ser-fatal-para-pessoas-com-hiv-ou-sistema-imunologico-fraco-diz-estudo/


Brasil registra 11 novas mortes por covid-19 em 24
h, segundo ministério

UOL – 29/10/2022

NOTÍCIA NACIONAL

O Brasil contabilizou onze novas mortes causadas
pela covid-19 nas últimas 24 horas, como
informou o Ministério da Saúde em boletim
divulgado hoje (29). Desde o começo da
pandemia, a doença provocou 688.091 óbitos em
todo o país

Leia mais

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2022/10/29/covid-19-coronavirus-casos-mortes-29-de-outubro.htm


Varíola dos macacos: sobe para 15 o número de
casos confirmados em Alagoas

G1.com - 25/10/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Alagoas confirmou o 15º caso de varíola dos
macacos (monkeypox). A informação consta no
boletim divulgado pela Secretaria de Estado da
Saúde (Sesau) nesta segunda-feira (24).

Leia mais

https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2022/10/25/variola-dos-macacos-sobe-para-15-o-numero-de-casos-confirmados-em-alagoas.ghtml


Mortalidade materna foi 70% maior em 15 meses
de pandemia, diz estudo

UOL – 25/10/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Um estudo liderado pela Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) indica que os primeiros 15 meses da
pandemia de covid-19 elevaram em 70% o
número de mortes de gestantes e puérperas no
Brasil. Os dados foram divulgados hoje (25) pela
Fiocruz Amazônia, da qual participa o
epidemiologista Jesem Orellana, um dos autores
da pesquisa.

Leia mais

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/2022/10/25/mortalidade-materna-foi-70-maior-em-15-meses-de-pandemia-diz-estudo.htm


Defesa Civil traça metas de prevenção

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ - 28/10/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

A Defesa Civil de Chapecó participou ontem,
quinta-feira, de um encontro com representantes
de 17 municípios da Associação dos Municípios do
Oeste de Santa Catarina (AMOSC). O encontro foi
na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/6086/defesa-civil-traca-metas-de-prevencao


Poderá nevar no início do mês de Novembro em
algumas regiões de Santa Catarina

MISTUREBAS - 25/10/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

A neve virá acompanhada de um ciclone
extratropical. O início do mês de novembro
marcará um frio histórico e previsão de neve em
algumas áreas de Santa Catarina, segundo
comunicado da Epagri/Ciram na última segunda-
feira (24).

Leia mais

https://misturebas.com.br/2022/10/25/podera-nevar-no-inicio-do-mes-de-novembro-em-algumas-regioes-de-santa-catarina/


Secretário nacional elogia Saúde de Chapecó

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ - 27/10/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

O Secretário de Atenção Primária à Saúde do
Ministério da Saúde, Raphael Câmara, esteve em
Chapecó nesta quinta-feira, para conhecer as
ações que o município fez para melhorar seus
índices e figurar entre os dez melhores do país
entre as cidades com mais de 100 mil habitantes.

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/6085/secretario-nacional-elogia-saude-de-chapeco


Oncopediatria e Banco de Leite são inaugurados
em Chapecó

RÁDIO CHAPECÓ FM 100.1 - 26/10/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Foram inaugurados na manhã desta quarta-feira
(26) os espaços físicos onde funcionarão os
serviços de Oncopediatria e Banco de Leite do
Hospital Regional do Oeste.

Leia mais

https://www.radiochapeco.com.br/2022/10/26/oncopediatria-e-banco-de-leite-sao-inaugurados-em-chapeco/
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