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Crianças representam quase metade dos casos de
surto de cólera no Haiti

ONU News - 24/11/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Quase dois meses após o início do surto de cólera
no Haiti, o Fundo das Nações Unidas para
Infância, Unicef, está alertando que crianças são
aproximadamente 40% do número de casos
confirmados.

Leia mais

https://news.un.org/pt/story/2022/11/1805862


OMS alerta para crescimento de ameaça global do
sarampo

VEJA - 24/11/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um
alerta sobre a diminuição da vacinação contra o
sarampo em crianças, e consequentemente, o
crescimento dessa ameaça no mundo.

Leia mais

https://veja.abril.com.br/saude/oms-alerta-para-crescimento-de-ameaca-global-do-sarampo/


Surto de dengue no Sudão já provocou pelo
menos 26 mortos

S + - 23/11/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Autoridades de saúde sudanesas disseram hoje
que pelo menos 26 pessoas morreram de dengue,
num dos piores surtos que o país tem registado
nos últimos anos. A dengue é uma doença
transmitida por mosquitos que ocorre em áreas
tropicais do mundo, difundindo-se geralmente
perto de fontes de água estagnada.

Leia mais

https://www.saudemais.tv/noticia/42227-surto-de-dengue-no-sudao-ja-provocou-pelo-menos-26-mortos


Atendimentos de suspeita de Covid-19 aumentam
85% em 15 dias no estado de SP, diz pesquisa

CNN BRASIL – 23/11/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Em apenas duas semanas, hospitais do estado de
São Paulo identificaram um aumento de 85% nos
atendimentos de suspeita de Covid-19. A maioria
não evolui para internação da doença.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/atendimentos-de-suspeita-de-covid-19-aumentam-85-em-15-dias-no-estado-de-sp-diz-pesquisa/


Brasil deve registrar mais de 2 milhões de novos
casos de câncer no próximo triênio, aponta Inca

CNN BRASIL – 23/11/2022

NOTÍCIA NACIONAL

O Instituto Nacional de Câncer (Inca), entidade
ligada ao Ministério da Saúde, divulga nesta
quarta-feira (23) a estimativa de casos de câncer,
no Brasil, no próximo triênio. Os números
mostram que o país deve registrar
aproximadamente 705 mil novos casos de câncer
por ano, entre 2023 e 2025.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/brasil-deve-registrar-mais-de-2-milhoes-de-novos-casos-de-cancer-no-proximo-trienio-aponta-inca/


Após 3 meses, Anvisa decide que uso de máscaras
volta a ser obrigatório em aeroportos e aviões no
Brasil

GLOBO.COM – 22/11/2022

NOTÍCIA NACIONAL

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) decidiu nesta terça-feira (22) determinar
que o uso de máscaras em aviões e aeroportos
seja novamente obrigatório no Brasil.

Leia mais

https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2022/11/22/apos-3-meses-anvisa-decide-que-uso-de-mascaras-volta-a-ser-obrigatorio-em-aeroportos-e-avioes-no-brasil.ghtml


Santa Catarina recebe nova remessa de doses da
Coronavac para a vacinação de crianças de 3 e 4
anos

DIVE SC – 22/11/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

A Secretaria de Saúde de Santa Catarina recebeu
na manhã desta terça, 22, nova remessa com
34.040 doses de Coronavac para a vacinação de
crianças de 3 e 4 anos contra a Covid-19. A
distribuição dessas doses para as 17 Unidades
Descentralizadas de Vigilância Epidemiológica
será na quarta, 23, a partir das 8h.

Leia mais

https://dive.sc.gov.br/index.php/noticias-todas/508-santa-catarina-recebe-nova-remessa-de-doses-da-coronavac-para-a-vacinacao-de-criancas-de-3-e-4-anos


Casos ativos de Covid-19 aumentam 94% em uma
semana em SC; veja 10 cidades com mais registros

nd + – 22/11/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Os casos ativos de Covid-19 aumentaram em 94%
na última semana em Santa Catarina, segundo um
estudo do Necat (Núcleo de Estudos da Economia
Catarinense) da UFSC (Universidade Federal de
Santa Catarina).

Leia mais

https://ndmais.com.br/saude/casos-ativos-de-covid-19-aumentam-94-em-uma-semana-em-sc-veja-10-cidades-com-mais-registros/


Municípios do Oeste de SC intensificam
campanhas de vacinação infantil

CLIC RDC - 24/11/2022

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC),
por meio da Promotoria de Justiça de Seara,
recomendou aos municípios da comarca que
intensifiquem as campanhas de vacinação infantil.
A recomendação foi acatada pelas Secretarias
Municipais de Saúde e de Educação e os
Conselhos Tutelares de Seara, Arvoredo e
Xavantina, no Oeste do Estado.

Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL

https://clicrdc.com.br/saude/municipios-do-oeste-de-sc-intensificam-campanhas-de-vacinacao-infantil/


Frio e ações da Secretaria de Saúde reduzem
infestação do mosquito da Dengue em 90%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ - 21/11/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

A Vigilância em Saúde Ambiental de Chapecó Frio
e ações da Secretaria de Saúde reduzem
infestação do mosquito da Dengue em 90%de
Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRA) teve índice
de 0,5, o que é considerada infestação de baixo
risco. Na segunda semana de novembro foram
visitados 3762 imóveis, realizadas 190 coletas e
constatados apenas 21 focos positivos...

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/6180/frio-e-acoes-da-secretaria-de-saude-reduzem-infestacao-do-mosquito-da-dengue-em-90


Saúde reedita Corujão da Vacinação contra a
Covid

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ - 21/11/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

A Secretaria de Saúde de Chapecó vai reeditar
nesta semana o Corujão da Vacinação, com
horário estendido para aplicação das doses contra
a Covid.

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/6176/saude-reedita-corujao-da-vacinacao-contra-a-covid
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