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Casos de Covid-19 e de doenças respiratórias
aumentam nas Américas, alerta Opas

CNNBRASIL - 16/11/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

As Américas tiveram um aumento de 17% nos
casos de Covid-19 e as mortes cresceram na
América do Sul e na América Central na última
semana, afirmou a diretora da Organização Pan-
Americana da Saúde (Opas), Carissa Etienne, em
entrevista à imprensa nesta quarta-feira (16).

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/casos-de-covid-19-e-de-doencas-respiratorias-aumentam-nas-americas-alerta-opas/


24 casos de coqueluche são confirmados e Auza
critica governador Camacho por não abordar o
surto

LARAZON - 19/11/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

O ministro da Saúde, Jeyson Auza, criticou este
sábado o governador de Santa Cruz Fernando
Camacho por não abordar o surto de tosse
convulsa ou coqueluche no departamento de
Santa Cruz.

Leia mais

https://www.la-razon.com/sociedad/2022/11/19/se-confirman-24-casos-de-coqueluche-y-auza-critica-al-gobernador-camacho-por-no-atender-el-brote/


Uganda vai começar a testar três vacinas contra o
Ébola

MUNDO AO MINUTO - 17/11/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

O Uganda está a preparar-se para iniciar os
ensaios de três vacinas contra o surto de Ébola,
que foi identificado no país em 20 de setembro,
anunciou hoje a Organização Mundial de Saúde
(OMS).

Leia mais

https://www.noticiasaominuto.com/mundo/2115174/uganda-vai-comecar-a-testar-tres-vacinas-contra-o-ebola


Mortes por dengue aumentaram 70% neste ano
em MT

GLOBO.COM - 15/11/2022

NOTÍCIA NACIONAL

O número de mortes por dengue teve um
aumento de 70% em Mato Grosso neste ano.
Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde
(SES), foram 10 mortes no mesmo período
analisado do ano passado e 17 neste ano.

Leia mais

https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2022/11/15/mortes-por-dengue-aumentaram-70percent-neste-ano-em-mt.ghtml


Covid-19: taxa de transmissão sobe mais uma vez
e chega a 1,38 no DF

GLOBO.COM – 14/11/2022

NOTÍCIA NACIONAL

O Distrito Federal registrou 660 novos casos
conhecidos de Covid-19 e nenhuma morte nesta
segunda-feira (14). O dado não significa que não
ocorreram mortes, mas que nenhuma foi
registrada pela Secretaria de Saúde.

Leia mais

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2022/11/14/covid-19-taxa-de-transmissao-sobe-para-138-no-df.ghtml


É preciso vacinar: o risco representado pela queda
da cobertura vacinal contra meningite

FIOCRUZ – 16/11/2022

NOTÍCIA NACIONAL

O registro de três surtos de meningite
meningocócica tipo C em 2022 na capital paulista,
e o crescimento recente de casos e óbitos pela
doença em outras localidades do país, acendem
um alerta sobre a necessidade de redobrar os
esforços de prevenção...

Leia mais

https://portal.fiocruz.br/noticia/o-risco-representado-pela-queda-brusca-da-cobertura-vacinal-contra-meningite


Doses para vacinação de bebês contra a Covid-19
são distribuídas nesta quarta-feira, 16

DIVE SC – 16/11/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

As doses de Pfizer para a vacinação de bebês e
crianças a partir dos seis meses de idade estão
sendo distribuídas para as Unidades
Descentralizadas de Vigilância Epidemiológica das
centrais regionais nesta quarta, 16. Das 34 mil
doses recebidas pelo estado na última sexta, 11,
aproximadamente 11 mil (11.290 doses) estão
sendo enviadas aos municípios neste primeiro
momento... Leia mais

https://dive.sc.gov.br/index.php/noticias-todas/506-doses-para-vacinacao-de-bebes-contra-a-covid-19-sao-distribuidas-nesta-quarta-feira-16


Simulado de emergência sanitária acontece neste
mês em Presidente Getúlio

GLOBO.COM – 16/11/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Entre os dias 19 e 26 de novembro, será
promovido um simulado de emergência sanitária
no município de Presidente Getúlio. O
treinamento simula a ocorrência de uma doença
grave, com o objetivo de treinar os serviços
veterinários e avaliar a eficiência dos planos de
atuação em focos de doenças emergenciais...

Leia mais

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/especial-publicitario/icasa/noticia/2022/11/16/simulado-de-emergencia-sanitaria-acontece-neste-mes-em-presidente-getulio.ghtml


Número de pacientes em fase de transmissão da
Covid-19 aumenta mais de 50% em uma semana
em SC

GLOBO.COM – 14/11/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Em uma semana, Santa Catarina teve um
aumento de mais de 55% no número de pacientes
em fase de transmissão do coronavírus, os
chamados casos ativos. Em 5 de novembro, eram
2.034 pessoas nessa situação. No sábado (12),
esse número subiu para 3.170. Nesse período,
houve seis mortes por causa da doença.

Leia mais

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2022/11/14/numero-de-pacientes-em-fase-de-transmissao-da-covid-19-aumenta-mais-de-50percent-em-uma-semana-em-sc.ghtml


Chapecó recebe vacina contra Covid para bebês
com comorbidades

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ - 16/11/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

A Vigilância Epidemiológica de Chapecó recebeu
na tarde desta quarta-feira 380 doses de vacina
contra a Covid para bebês com idade entre seis
meses e dois anos. De acordo com a
coordenadora, Lilian Galão, neste momento serão
disponibilizadas as doses para bebês com
comorbidades, nas unidades de Saúde.

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/6153/chapeco-recebe-vacina-contra-covid-para-bebes-com-comorbidades


Vacina é a melhor prevenção contra a Covid

RÁDIO CHAPECÓ FM 100.1 - 16/11/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

A vacinação contra a Covid foi assunto abordado
na manhã desta quarta-feira (16) no programa
Chapecó Notícias – 1ª edição. Estiveram na Rádio
Chapecó o gerente de Vigilância em Saúde de
Chapecó, Rodrigo Momoli, e a coordenadora da
Vigilância Epidemiológica do município, Lilian
Galão.

Leia mais

https://www.radiochapeco.com.br/2022/11/16/vacina-e-a-melhor-prevencao-contra-a-covid/


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