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Fiocruz divulga documento de contribuição aos
presidenciáveis com propostas para saúde

A 'Carta aos Candidatos à Presidência e à Sociedade' visa contribuir para o

debate eleitoral a partir de dez diretrizes, que sintetizam um conjunto de

propostas para campos diretamente relacionados à saúde dos brasileiros

Estudo aponta profundas desigualdades na
mortalidade de crianças no Brasil

Publicado na revista científica The Lancet Global Health, estudo do

Cidacs/Fiocruz Bahia aponta que crianças indígenas têm 14 vezes mais chances

de morrer por diarreia. Esse risco é 72% maior para crianças pretas em

comparação com as nascidas de mães brancas

Fundação participa de campanha internacional
pela erradicação da poliomielite

 

https://agencia.fiocruz.br/fiocruz-divulga-documento-de-contribuicao-aos-presidenciaveis
https://agencia.fiocruz.br/estudo-aponta-para-profundas-desigualdades-na-mortalidade-de-criancas-no-brasil
https://agencia.fiocruz.br/fiocruz-participa-de-campanha-internacional-pela-erradicacao-da-poliomielite


Colômbia será o primeiro país da América do Sul,

depois do Brasil, a implantar a estratégia de

controle vetorial do 'Aedes aegypti', por meio das

Estações Disseminadoras de Larvicidas (EDL).

Tecnologia foi desenvolvida pela Fiocruz Amazônia

Conduzida pelo Cidacs/Fiocruz Bahia em parceria

com Equador e Reino Unido, Unidade de Pesquisa

em Saúde Global contribui para investigações que

impactam, sobretudo, a saúde de grupos em

condições de vulnerabilidade

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária concedeu

à Fiocruz o registro definitivo do segundo kit

nacional para diagnóstico da enfermidade. O

produto desenvolvido detecta as regiões genômicas

Monkeypox geral (MPXV) e África Ocidental (WA)

Grupo internacional de cientistas e profissionais de saúde, incluindo a

presidente Nísia Trindade Lima, acende um alerta e lança uma campanha de

mobilização digital pela vacinação e erradicação da doença até 2026

Fiocruz leva estratégia de controle de Aedes
aegypti para cidade na Colômbia

Programa internacional investiga
determinantes sociais e ambientais da saúde

Monkeypox: 2º kit para diagnóstico da
Fundação recebe registro da Anvisa

Relatório mostra intensa atividade internacional da Fiocruz em meio à

pandemia

Documento organizado pelo Centro de Relações Internacionais em Saúde

(Cris/Fiocruz) registra forte papel da cooperação com organismos multilarais e

instituições estrangeiras no período de 2019 a 2021

Profissionais de Belize recebem capacitação em leishmaniose

A capacitação em diagnóstico de leishmaniose tegumentar e atendimento ao

paciente ocorreu por meio de uma colaboração entre o Centro de Medicina

Tropical de Rondônia e a Fiocruz Rondônia

 

https://agencia.fiocruz.br/fiocruz-leva-estrategia-de-controle-de-aedes-para-colombia
https://agencia.fiocruz.br/programa-internacional-investiga-determinantes-sociais-e-ambientais-da-saude
https://agencia.fiocruz.br/monkeypox-2o-kit-para-diagnostico-da-fiocruz-recebe-registro-da-anvisa
https://agencia.fiocruz.br/relatorio-mostra-intensa-atividade-internacional-da-fiocruz-em-meio-pandemia
https://agencia.fiocruz.br/profissionais-de-belize-recebem-capacitacao-em-leishmaniose


Estudo da Fundação sobre envelhecimento da pele recebe prêmio

Pesquisadores da Fiocruz Paraná utilizaram inteligência artificial (IA) para

avaliar a influência do exposoma na saúde (combinação de fatores ambientais,

comportamentais e hormonais que podem afetar as funções biológicas da pele

e acelerar envelhecimento)
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