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'Carta da Bahia' é apresentada em fórum para
o desenvolvimento sustentável

O I Fórum Internacional de Tecnologias e Inovação Social para as Pessoas e o

Planeta foi organizado pelo Air Centre, a Organização das Nações Unidas para

a Alimentação e a Agricultura no Brasil (FAO Brasil) e a Fiocruz

OMS e Fiocruz debatem atuação em hub de
inteligência epidemiológica

Diretor do Departamento de Informação de Emergência em Saúde e Avaliação

de Risco, Oliver Morgan conversou sobre o hub que a organização está

montando em Berlim. A Fundação faria também ligação com países da região

e da CPLP

Fundação treina profissionais de sete países
para diagnóstico laboratorial de monkeypox

 

https://agencia.fiocruz.br/carta-da-bahia-e-apresentada-em-forum-para-o-desenvolvimento-sustentavel
https://agencia.fiocruz.br/oms-e-fiocruz-debatem-atuacao-em-hub-de-inteligencia-epidemiologica
https://agencia.fiocruz.br/fiocruz-treina-profissionais-de-sete-paises-para-diagnostico-laboratorial-de-monkeypox


Ainda sem perspectiva de vacinação no Brasil,

crianças de 6 meses a 3 anos representam cerca de

dois em cada cinco pacientes menores de 5 anos

que morreram com Covid‐19 nos dois primeiros

anos da pandemia

Desmatamento e caça ilegal favorecem a atuação

do país, que tem proporções continentais e

paisagens heterogêneas, como incubadora de

possível alastramento de doença de origem animal,

como a Covid‐19

O projeto foi um dos seis, em todo o Brasil, a

serem aprovados e financiados na Chamada do

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico (CNPq) para Pesquisas em Tuberculose

no âmbito do BRICS

De acordo com o trabalho, chamam a atenção as

taxas de mortalidade infantil e materna, cuja

performance abaixo do esperado está diretamente

associada ao baixo crescimento econômico no nosso

continente

A iniciativa ministrada pelo Laboratório de Enterovírus do Instituto Oswaldo

Cruz (IOC/Fiocruz) contou com a participação de técnicos de institutos

nacionais de saúde de Bolívia, Equador, Colômbia, Peru, Paraguai, Uruguai e

Venezuela

Covid‐19 matou o triplo de crianças de 6
meses a 3 anos que outras 14 doenças em dez
anos

Estudo aponta níveis de risco de surgimento de
epidemia ou pandemia a partir do Brasil

Parceria entre Brasil e Índia permite o
desenvolvimento de teste rápido para
tuberculose

Agenda 2030: pesquisa da Fiocruz Minas avalia
indicadores de saúde nas Américas

 

https://agencia.fiocruz.br/covid-19-matou-mais-que-o-triplo-de-criancas-de-6-meses-3-anos-que-outras-14-doencas-em-dez-anos
https://agencia.fiocruz.br/estudo-aponta-niveis-de-risco-de-surgimento-de-epidemia-ou-pandemia-partir-do-brasil
https://agencia.fiocruz.br/parceria-entre-brasil-e-india-cria-teste-rapido-para-tuberculose
https://agencia.fiocruz.br/agenda-2030-pesquisa-da-fiocruz-minas-avalia-indicadores-de-saude-nas-americas


Presidente da Fundação participa de evento que fortalece acordo com

Pasteur

O termo assinado estende acordo pela criação da Plataforma Científica

Pasteur‐USP, etapa intermediária para o Instituto Pasteur do Brasil. A Fiocruz

Ceará receberá um dos dois sítios da instituição no país

Documentário da Fiocruz Vídeo será exibido em Portugal

Evitável, sobre mortalidade materna, foi selecionado para a Mostra

Antropologia e Cinema no 8º Congresso da Associação Portuguesa de

Antropologia, que reúne produções de diferentes países. O congresso acontece

de 6 a 9 de setembro

Comunicadores indígenas recebem formação em medicina tradicional

O projeto é uma parceria do Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz

Amazônia) com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e as ONGs

Centro de Medicina Indígena e Saúde dos Povos Indígenas da Amazônia

Em websérie, Museu da Vida usa universo gamer para falar sobre

vacinação

O programa aborda o tema com humor, efeitos sonoros e visuais, estética

pixelada dos anos 1980 e informações validadas por consultores científicos.

Perspectiva é que chegue a escolas do Brasil e de outros países

Emergências de saúde e sociedade civil: Fiocruz lança curso trilíngue em

The Global Health Network

Iniciativa, a ser lançada em seminário virtual, é fruto da parceria entre o Hub

Fiocruz e o Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Emergências em

Saúde Pública (NIESP)
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https://agencia.fiocruz.br/termo-estende-acordo-tripartite-entre-fiocruz-pasteur-e-usp
https://agencia.fiocruz.br/documentario-da-fiocruz-video-sera-exibido-em-portugal
https://agencia.fiocruz.br/comunicadores-indigenas-recebem-formacao-em-medicina-tradicional
https://agencia.fiocruz.br/em-webserie-museu-da-vida-fiocruz-usa-universo-gamer-para-falar-sobre-vacinacao
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