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Parto prematuro é a principal causa global da
mortalidade infantil

PNOTÍCIAS - 06/11/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Parto prematuro é a principal causa global da
mortalidade infantil antes dos 5 anos de idade e o
Brasil é o 10º colocado no ranking mundial dos
países com mais nascimentos prematuros. O bebê
é considerado prematuro quando nasce antes da
37ª semana de gravidez - uma gestação completa
varia entre 37 e 42 semanas.

Leia mais

https://pnoticias.com.br/noticia/saude/256605-parto-prematuro-e-a-principal-causa-global-da-mortalidade-infantil


OMS alerta para desigualdades ao anunciar
entrega de 16 bilhões de doses de imunizantes

ONUNEWS- 06/11/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Cerca de 16 bilhões de doses de vacinas contra
diferentes enfermidades foram fornecidas em
2021, revelou a Organização Mundial da Saúde,
OMS. Nesta quarta-feira, a agência publicou o
Relatório do Mercado Global de Vacinas
avaliando o total investido em US$ 141 bilhões. A
soma é quase três vezes mais alta que o volume e
o valor de mercado atingidos em 2019 .

Leia mais

https://news.un.org/pt/story/2022/11/1805072


ONU considera estado do clima “uma crônica do
caos”

ONUNEWS- 06/11/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

As Nações Unidas lançaram neste domingo o
Estado do Clima Global de 2022. O relatório
provisório confirma o aumento ao dobro da taxa
de subida do nível do mar desde 1993, atingido
um novo recorde. O levantamento apontando
ainda o derretimento de geleiras sem
precedentes nos Alpes europeus foi apresentado
por ocasião da Conferência das Nações Unidas...

Leia mais

https://news.un.org/pt/story/2022/11/1804942


Ministro da Saúde pede que pais vacinem filhos
contra a poliomielite

PNOTÍCIAS – 07/11/2022

NOTÍCIA NACIONAL

O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um
pronunciamento neste domingo (6) pedindo para
que pais e responsáveis vacinem as crianças
contra a poliomielite. Segundo dados do
ministério, a campanha de vacinação que ocorreu
em agosto e setembro deste ano vacinou menos
de 70% do público-alvo, composto por crianças de
zero a cinco anos. A meta é imunizar 95%...

Leia mais

https://pnoticias.com.br/noticia/saude/256614-ministro-da-saude-pede-que-pais-vacinem-filhos-contra-a-poliomielite


Consumo de alimentos ultraprocessados provoca
57 mil mortes por ano no Brasil

O SUL – 07/11/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Levantamento feito pela USP, pela Fiocruz e pela
Universidad de Santiago de Chile calcula em 57
mil o total de mortes prematuras (de pessoas na
faixa de 30 a 69 anos) no Brasil por ano
associadas ao consumo de alimentos
ultraprocessados. O número é superior ao de
homicídios (45.500) e da soma (46.600) das
mortes por câncer de pulmão e de mama em
2019... Leia mais

https://www.osul.com.br/consumo-de-alimentos-ultraprocessados-provoca-57-mil-mortes-por-ano-no-brasil/


Ômicron BQ.1: casos da nova subvariante da covid
são confirmados no Brasil

CANALTECH – 07/11/2022

NOTÍCIA NACIONAL

No Brasil, os primeiros casos da subvariante da
Ômicron BQ.1 já aparecem em diferentes
estados, como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
Inicialmente, a nova cepa da covid-19 foi
identificada no Amazonas no dia 20 de outubro e,
desde então, é relatada em outras partes do país.

Leia mais

https://canaltech.com.br/saude/omicron-bq1-casos-da-nova-subvariante-da-covid-sao-confirmados-no-brasil-228809/


Santa Catarina confirma circulação da
sublinhagem Ômicron BQ.1.1 do Coronavírus

DIVE SC – 10/11/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa
Catarina (SES), por meio da Diretoria de Vigilância
Epidemiológica (DIVE/SC) e do Laboratório
Central de Saúde Pública (LACEN/SC), informa que
foi confirmada na quarta feira, 9 de novembro, a
circulação da sublinhagem BQ.1.1 do vírus SARS-
CoV-2 em Santa Catarina.

Leia mais

https://www.dive.sc.gov.br/index.php/noticias-todas/504-santa-catarina-confirma-circulacao-da-sublinhagem-omicron-bq-1-1-do-coronavirus


Saúde recebe primeira remessa de doses para a
imunização de bebês e reforça a importância da
vacinação contra a Covid-19

DIVE SC – 11/11/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

A Secretaria de Saúde de Santa Catarina recebeu
na manhã desta sexta-feira, 11, a primeira
remessa com 34 mil doses da vacina Pfizer para a
vacinação de bebês e crianças de seis meses a
dois anos de idade. A data de distribuição para os
municípios catarinenses ainda está sendo avaliada
pela Secretaria Estadual.

Leia mais

https://dive.sc.gov.br/index.php/noticias-todas/505-saude-recebe-primeira-remessa-de-doses-para-a-imunizacao-de-bebes-e-reforca-a-importancia-da-vacinacao-contra-a-covid-19


Novembro Azul terá Dia D de prevenção de
doenças masculinas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ - 09/11/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Dentro das ações do Novembro Azul, que foca nos
cuidados com a saúde e prevenção de doenças
masculinas, principalmente do câncer de
próstata, a secretaria de Saúde de Chapecó vai
promover um Dia D de atendimento, no último
sábado do mês, dia 26.

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/6128/novembro-azul-tera-dia-d-de-prevencao-de-doencas-masculinas


COVID: Chapecó tem 30 casos ativos

RÁDIO CHAPECÓ 101 FM - 08/11/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Chapecó tem 30 casos ativos de Covid-19. São
outros 16 casos suspeitos. Três pessoas estão
internadas. Os números foram atualizados nesta
terça-feira (08) pela Prefeitura de Chapecó.

Leia mais

https://www.radiochapeco.com.br/2022/11/08/covid-chapeco-tem-30-casos-ativos/
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