
SE 46 e 47/2022

DATA EVENTO LINK

15/11/2022
Saúde do Paraná reforça cuidados para evitar acidentes com 

escorpião; 3.162 casos já foram registrados neste ano

https://cbncuritiba.com.br/materias/saude-do-

parana-reforca-cuidados-para-evitar-

acidentes-com-escorpiao-3-162-casos-ja-

foram-registrados-neste-ano/

20/11/2022
Média móvel casos covid19 aumenta 546,5% em 14 dias no 

Paraná
https://bandnewsfmcuritiba.com/media-movel-

aumenta-5465-em-14-dias-no-parana/

23/11/2022
Sesa registra mais sete casos confirmados de Monkeypox no 

Paraná

https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Sesa-

registra-mais-sete-casos-confirmados-de-

Monkeypox-no-Parana
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17/11/2022 Anvisa autoriza comercialização de álcool líquido 70%
https://www.gov.br/anvisa/pt-

br/assuntos/noticias-anvisa/2022/anvisa-

autoriza-comercializacao-de-alcool-liquido-70

21/11/2022 Anvisa aprova venda do medicamento Paxlovid em farmácias

https://www.gov.br/anvisa/pt-

br/assuntos/noticias-anvisa/2022/anvisa-

aprova-venda-do-medicamento-paxlovid-em-

farmacias

20/11/2022
Anvisa vai analisar retomada de medidas restritivas devido 

ao crescimento de casos de covid-19

http://diariogaucho.clicrbs.com.br/rs/dia-a-

dia/noticia/2022/11/anvisa-vai-analisar-

retomada-de-medidas-restritivas-devido-ao-

crescimento-de-casos-de-covid-19-

23263313.html

18/11/2022 Brasil ultrapassa marca de 950 mortes por dengue em 2022
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/brasil-

ultrapassa-marca-de-950-mortes-por-dengue-

neste-ano/

21/11/2022
Anvisa autoriza Remdesivir para uso pediátrico no tratamento 

da Covid-19

https://www.gov.br/anvisa/pt-

br/assuntos/noticias-anvisa/2022/anvisa-

autoriza-remdesivir-para-uso-pediatrico-no-

tratamento-da-covid-19

22/11/2022
Covid-19: Butantan detecta em São Paulo nova variante da 

Ômicron que afeta EUA, Europa e Austrália

https://www.estadao.com.br/saude/covid-19-

butantan-detecta-sao-paulo-nova-variante-da-

omicron-afeta-eua-europa-australia-nprm/

21/11/2022
Brasil não atinge meta de vacinação contra difteria, tétano e 

coqueluche há quase dez anos

https://noticias.r7.com/saude/brasil-nao-

atinge-meta-de-vacinacao-contra-difteria-

tetano-e-coqueluche-ha-quase-dez-anos-

21112022
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22/11/2022
Anvisa decide voltar com obrigação de uso de máscaras em 

aviões e aeroportos

https://oglobo.globo.com/saude/noticia/2022/1

1/anvisa-decide-voltar-com-obrigacao-de-uso-

de-mascaras-em-avioes-e-

aeroportos.ghtml?utm_source=globo.com&ut

m_medium=oglobo

22/11/2022
Anvisa aprova por unanimidade vacinas bivalentes da Pfizer 

contra covid-19

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-

noticias/redacao/2022/11/22/anvisa-vacinas-

bivalentes-covid-19-coronavirus.htm

24/11/2022
São Paulo retoma obrigatoriedade do uso de máscara no 

transporte público

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/sao-

paulo-retoma-obrigatoriedade-do-uso-de-

mascara-no-transporte-publico/

23/11/2022
Covid-19: Casos graves aumentam em 15 estados e 29 mil 

são infectados em 24h

https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2

022/11/5054062-covid-19-casos-graves-

aumentam-em-15-estados-e-29-mil-sao-

infectados-em-24h.html

24/11/2022
Casos de envenenamento por escorpião quintuplicaram no 

Estado de São Paulo em dez anos

https://jornal.usp.br/ciencias/casos-de-

envenenamento-por-escorpiao-

quintuplicaram-no-estado-de-sao-paulo-em-

dez-anos/
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22/11/2022
Infecções bacterianas são a segunda principal causa de 

mortes no mundo

https://br.vida-

estilo.yahoo.com/style/infec%C3%A7%C3%B

5es-bacterianas-s%C3%A3o-segunda-

principal-095918938.html

22/11/2022
Surto de Covid em Pequim provoca recorde de casos, fecha 

escolas e impõe novas restrições

https://www.rfi.fr/br/mundo/20221122-surto-

de-covid-em-pequim-provoca-recorde-de-

casos-fecha-escolas-e-imp%C3%B5e-novas-

restri%C3%A7%C3%B5es

17/11/2022
México em alerta para surto de meningite: pelo menos seis 

mortos e 49 doentes

https://www.elcordillerano.com.ar/noticias/202

2/11/17/148770-mexico-en-alerta-por-un-

brote-de-meningitis-al-menos-seis-muertos-y-

49-enfermos

22/11/2022
Grécia: Vírus do Nilo Ocidental: um novo caso foi anunciado 

pela EODY

https://www.newsit.gr/ygeia/ios-dytikou-neilou-

ena-neo-krousma-anakoinose-o-

eody/3646285/

23/11/2022
Surto de cólera já matou mais de 200 pessoas no Haiti, diz 

relatório oficial

https://jovempan.com.br/noticias/mundo/surto-

de-colera-ja-matou-mais-de-200-pessoas-no-

haiti-diz-relatorio-oficial.html

24/11/2022  
OMS vai ranquear vírus e bactérias com maior potencial 

pandêmico

https://www.terra.com.br/byte/oms-vai-

ranquear-virus-e-bacterias-com-maior-

potencial-

pandemico,e7ec2eed0b9fbc0acdf10b84b63a

30adld4h5db8.html
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24/11/2022
Reino Unido: Com dor de garganta, criança morre após surto 

de bactéria em escola

https://www.otempo.com.br/mundo/com-dor-

de-garganta-crianca-morre-apos-surto-de-

bacteria-em-escola-1.2771813

23/11/2022
Subvariante da covid em alta é resistente a anticorpos de 

grupo de risco

https://www.terra.com.br/byte/subvariante-da-

covid-em-alta-e-resistente-a-anticorpos-de-

grupo-de-

risco,10d7a37a25d6fc53344eaba1818fd2b7lx

k46ze8.html

24/11/2022 OMS alerta para crescimento de ameaça global do sarampo
https://veja.abril.com.br/saude/oms-alerta-

para-crescimento-de-ameaca-global-do-

sarampo/
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