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OMS alerta contra acúmulo de
vacinas devido à falta de doses em
países mais pobres
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SÁUDE - 09/12/2021

NOTÍCIA INTERNACIONAL

A Organização Mundial da Saúde (OMS)

alertou os países ricos, contra o acúmulo de

vacinas contra a Covid-19 para doses de

reforço, enquanto tentam combater a nova

variante Ômicron, ameaçando o fornecimento

aos países mais pobres, onde as taxas de

imunização são baixas.
Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/oms-alerta-contra-o-acumulo-de-vacinas-devido-falta-de-doses-em-paises-mais-pobres/


Segundo a Unicef, mundo vive a
maior crise global para crianças
desde a criação da mesma.
CNN BRASIL - 09/12/2021

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Saúde, educação, pobreza e imigração são os

principais desafios das crianças listados pelo

Fundo das Nações Unidas para a Infância

(Unicef). Ao completar 75 anos, a instituição

avaliou que o mundo vive a pior crise para o

grupo desde a sua existência.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/mundo-vive-a-maior-crise-global-para-criancas-dos-ultimos-75-anos-diz-unicef/


Concentração de benzeno em postos
de combustíveis traz riscos à saúde
do trabalhador
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ/FIOCRUZ - 10/12/2021

NOTÍCIA NACIONAL

Estudo avalia as concentrações de BTEX
(benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos) no
ar em postos de revenda de combustíveis no
município do Rio de Janeiro e calcula o risco
de câncer associado a essas exposições.

Leia mais

https://portal.fiocruz.br/noticia/concentracao-de-benzeno-em-postos-de-combustiveis-traz-riscos-saude-do-trabalhador


Aumento da vacinação para Covid-19
e redução do número de óbitos.
MINISTÉRIO DA SAÚDE - 11/12/202

NOTÍCIA NACIONAL

Com quase 80% da população-alvo vacinada
com duas doses, novembro foi o mês com
menor número de mortes desde abril de
2020.

Leia mais

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2021-1/dezembro/com-quase-80-da-populacao-alvo-vacinada-com-duas-doses-novembro-foi-o-mes-com-menor-numero-de-mortes-desde-abril-de-2020


Vacinação em SC: 65 mil doses da
Janssen chegam ao estado para o
início da aplicação do reforço
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/DIVE/SC – 08/12/2021

NOTÍCIA ESTADUAL

O Estado recebeu doses da Janssen para dar
início à aplicação do reforço nos adultos com
18 anos ou mais que tomaram a dose única da
vacina há, pelo menos, dois meses.

Leia mais

http://www.dive.sc.gov.br/index.php/noticias-todas/392-vacinacao-em-sc-65-mil-doses-da-janssen-chegam-ao-estado-para-o-inicio-da-aplicacao-do-reforco


Febre Amarela: SC tem nova morte
de macaco; há 8 casos em humanos
G1 – PORTAL DE NOTÍCIAS - 11/12/2021

NOTÍCIA ESTADUAL

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive)
de Santa Catarina confirmou a morte de um
macaco em decorrência do vírus da febre
amarela em Pedras Grandes, no Sul do estado.
Os macacos não transmitem a febre amarela.
Eles vivem no mesmo ambiente que os
mosquitos transmissores da doença
(Haemagogus e Sabethes) e, por isso, são as
primeiras vitimas do vírus. Leia mais

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/sc-mais/noticia/2021/12/11/febre-amarela-sctem-nova-morte-de-macaco-ha-8-casos-em-humanos.ghtml


Chapecó reconhecida como exemplo
de combate à Covid em congresso
médico internacional
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ - 12/12/2021

NOTÍCIA MUNICIPAL

Chapecó foi reconhecida como um exemplo
positivo de combate à pandemia no 1º
Congresso Internacional Médicos Pela Vida
Covid-19, que iniciou na sexta-feira e encerrou
neste domingo, no Centro de Convenções de
Brasília-DF.

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/4714/chapeco-reconhecida-como-exemplo-de-combate-a-covid-em-congresso-medico-internacional


Chapecó segue vacinando
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ- 09/12/2021

NOTÍCIA MUNICIPAL

Mesmo com os problemas no sistema de
informações do Ministério da Saúde, que
sofreu um ataque hacker, a vacinação em
Chapecó continua.
Segue o agendamento no site da Prefeitura
(www.chapeco.sc.gov.br), para primeira,
segunda e terceira dose. O Vacimóvel segue
vacinando inclusive no final de semana.

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/4709/chapeco-segue-vacinando-segunda-dose-e-reforco-precisa-de-comprovante
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