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SÊNIOR DE JUDÔ

Começa hoje o Pan-Americano
Sênior de Judô, em Guadalajara,
no México. A competição distribui
até 700 pontos no ranking mundial
classificatório para Tóquio, aos
vencedores das diversas categorias que
estarão em disputa. O campeonato
encerrará o calendário de competições
internacionais do judô em 2020.
Portal Uol.

Câncer da Mulher

Nos dias 25 e 26 deste mês, a Federação
Brasileira de Instituições Filantrópicas de
Apoio à Saúde da Mama, promoverá o “7º
Fórum de Combate ao Câncer da Mulher”. O
evento acontece anualmente com programação
pensada para profissionais de saúde e da
gestão pública, pacientes, cuidadores e ONGs
associadas à FEMAMA. O objetivo é discutir
as questões relacionadas ao câncer de mama.
Inscrições: http://bit.ly/forumfemama

Fórum Brasileiro de Saúde

A “Global Council of Sales Marketing”
realizará na próxima segunda-feira, das 14h
às 18h, o Fórum Brasileiro de Saúde. O evento
é totalmente gratuito e será transmitido ao
vivo pelo canal do youtube. O encontro tem
como objetivo fomentar temas que refletem a
gestão de saúde dos Estados brasileiros para os
próximos anos considerando as condições de
um estado de pandemia mundial.
Inscrições pelo link: https://bit.ly/36uvOVU

Vivas para a advogada Tásia Simonetti brindando
aniversario hoje, em click com a amiga Rosana Alves

Células + contaminadas

Uma pesquisa feita pela Universidade da
Califórnia em Los Angeles -Estados Unidos,
publicada na revista científica “Cell Stem
Cell”, mostra que fumantes com Covid-19
têm 3 vezes mais células contaminadas pelo
Coronavírus do que não-fumantes. O estudo
foi feito com pulmões artificiais criados a
partir de células-tronco. Alguns pulmões
foram expostos à fumaça de cigarro por 3
minutos por dia durante 4 dias. Todos foram
infectados com o Sars-CoV-2.

Os parabéns da coluna para o empresário do turismo,
George Gosson, comemorando aniversário amanhã

Tratamento de psoríase

Cinco milhões de brasileiros que vivem com
psoríase passam a contar com um novo
fluxograma de tratamento atualizado e um
delineamento nas estratégias para ajustes
em suas terapias. Documento elaborado
pela Sociedade Brasileira de Dermatologia,
orientará o manejo dos pacientes com a
doença em diferentes fases de cuidados,
prevendo a incorporação de avanços
científicos e tecnológicos ao longo dos
últimos oito anos. Dados da SBD estimam a
prevalência da psoríase, no Brasil, em 1,31%
da população.

Felipe Maia faz coro de vivas para sua amada Natália
Lagreca, celebrando aniversário neste domingo

*** Ao final do experimento, os pulmões
que simulavam os órgãos respiratórios
de fumantes estavam mais infectados. Os
cientistas também perceberam que o cigarro
impede que os interferons – mensageiros do
sistema imune que alertam as células sobre
uma invasão – funcionem corretamente.
O resultado disso é que mais células ficam
vulneráveis ao Coronavírus. Informação
Metrópole.

O HOSPITAL Santa Catarina na

Zona Norte de Natal, completa 35 anos.
Para celebrar a data, servidores e gestores
celebraram ontem, com um abraço simbólico,
passeio itinerante com música percorrendo
os corredores da unidade hospitalar e muitas
homenagens. Segundo a Sesap, tudo feito
de acordo com os protocolos de segurança
sanitária.

Simpatia e talento da atriz Titina Medeiros, durante
evento da Rio Center, pelas lentes do Bobflash

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna
hoje vão para Joanita Potiguar, Nídia Mesquita,
Tásia Simonetti, Cláudia Rocha, Karin Gosson
e George Ramalho. Vivas antecipados para
George Gosson e Natália La Greca.

