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Uma em cada 5 mortes de adultos nos EUA é
devido ao consumo excessivo de álcool

CNN BRASIL- 03/11/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Uma cerveja, um copo de vinho ou um coquetel
pode parecer um lugar tão comum que você nem
pensa em servir outro, mas um novo estudo
sugere que pode ser importante que todos
estejam atentos ao uso de álcool.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/uma-a-cada-5-mortes-de-adultos-nos-eua-e-devido-ao-consumo-excessivo-de-alcool/


Fiocruz identifica gripe aviária em pinguins na
Antártica; vírus não circula no Brasil

CNN BRASIL- 03/11/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Cientistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
detectaram a presença do vírus H11N2, subtipo
do vírus influenza A, em pinguins nas Ilhas
Shetland do Sul, na Antártica. O vírus da gripe
aviária não circula no Brasil.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/fiocruz-identifica-gripe-aviaria-em-pinguins-na-antartica-virus-nao-circula-no-brasil/


Covid-19: Testes positivos crescem em
laboratórios. Qual o risco de uma nova onda?

ESTADÃO – 03/11/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Taxa de diagnósticos confirmados para o
coronavírus subiu de 3% para 17% em outubro,
mostra estudo; possibilidade de novas variantes e
cobertura do reforço vacinal vão influenciar
cenário. Os resultados de laboratórios
particulares indicam um aumento do número de
testes positivos de covid-19 no Brasil.

Leia mais

https://www.estadao.com.br/saude/covid-testes-positivos-crescem-em-laboratorios-privados-qual-o-risco-de-uma-nova-onda/


Sergipe registra uma morte por chincungunya

Globo.com – 03/11/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Sergipe registrou uma morte por chincungunya. A
informação foi divulgada, nesta quinta-feira (3),
pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).Segundo
a SES, a vítima foi uma adolescente de 14 anos,
moradora do município de Capela.

Leia mais

https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2022/11/03/sergipe-registra-uma-morte-por-chincungunya.ghtml


Saúde intensifica ações de controle da
Hantavirose em SC

DIVE SC - 31/10/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa
Catarina (SES), por meio da Diretoria de Vigilância
Epidemiológica (DIVE) com o apoio de equipes
técnicas do Ministério da Saúde (MS), Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz)..., Secretaria de Saúde do
Paraná e Instituto do Meio Ambiente de Santa
Catarina (IMA) realizaram ações para o
mapeamento de risco e controle da Hantavirose.

Leia mais

https://www.dive.sc.gov.br/index.php/noticias-todas/499-saude-intensifica-acoes-de-controle-da-hantavirose-em-sc


Cobertura vacinal de crianças e adolescentes
ainda está abaixo do esperado

DIVE SC - 31/10/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Balanço parcial das Campanhas de Vacinação
contra a Poliomielite e de Multivacinação para
atualização da Caderneta de Vacinação de
crianças e adolescentes menores de 14 anos
aponta que 291.946 cadernetas foram atualizadas
na Campanha de Multivacinação e 222.377 doses
da vacina contra a poliomielite (cobertura de
56,87%) foram aplicadas em crianças de um a
quatro anos. Leia mais

https://www.dive.sc.gov.br/index.php/noticias-todas/495-cobertura-vacinal-de-criancas-e-adolescentes-ainda-esta-abaixo-do-esperado


Vigilância faz mutirão e levantamento sobre a
dengue

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ - 27/10/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

A Vigilância em Saúde Ambiental de Chapecó
promove neste sábado mais um mutirão de
combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor
da Dengue, Zika e Chikungunya. São 50 Agentes
de Combate a Endemias e 50 alunos da
Unochapecó que farão visitas de porta em porta,
orientando a população, eliminando pontos de
água parada e realizando vistoria de caixas de
água.

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/6104/vigilancia-faz-mutirao-e-levantamento-sobre-a-dengue


Lançado em Chapecó o 5º Desafio Nacional de
Resgate

RÁDIO CHAPECÓ FM 100.1 - 03/11/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Ocorre na manhã desta quinta-feira (3), em
Chapecó, a abertura oficial do 5° Desafio Nacional
de Resgate Veicular. O evento será realizado até o
próximo sábado (5) no estacionamento do
Shopping Pátio Chapecó.

Leia mais

https://www.radiochapeco.com.br/2022/11/03/lancado-em-chapeco-o-5o-desafio-nacional-de-resgate/
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