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Variante Ômicron expõe
necessidade de um tratamento
global contra a Covid-19
AREFERENCIA - 28/01/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Chefe da OMS diz que o mundo não respondeu
corretamente a Covid-19 e que a iniquidade da
vacina facilita o aparecimento de novas variantes

Leia mais

https://areferencia.com/coronavirus/variante-omicron-expoe-necessidade-de-um-tratamento-global-contra-a-covid-19/


Aumento de resíduos hospitalares
ameaça saúde pública, aponta OMS
R7.com - 01/02/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Pandemia agravou problemas causados por
descartes, conforme descreve relatório da
organização divulgado nesta terça-feira (1º)

Leia mais

https://noticias.r7.com/saude/aumento-de-residuos-hospitalares-ameaca-saude-publica-aponta-oms-01022022


Pesquisadores descobrem variante
mais contagiosa do virus HIV
CNN Brasil- 04/02/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Nomeada de “VB”, variante teria surgido em
Amsterdã ainda nos anos 90; epidemiologista
afirma que não há motivo para preocupações

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/pesquisadores-descobrem-variante-mais-contagiosa-do-virus-hiv/


Rio: Mês de janeiro já tem mais
crianças com Covid do que 2020 e
2021 somados
CNN BRASIL – 31/01/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Em meio à campanha de vacinação, crianças
precisam esperar 30 dias após teste negativo para
se imunizarem

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/rio-mes-de-janeiro-ja-tem-mais-criancas-com-covid-19-do-que-2020-e-2021-somados/


Taxa de mortalidade de doenças
negligenciadas aumenta durante a
pandemia
AgênciaBrasil – 30/01/2022

NOTÍCIA NACIONAL

A pandemia de Covid 19 trouxe impactos para o
atendimento em relação às doenças tropicais
negligenciadas que passaram a registrar aumento
da mortalidade, apesar da queda de internações

Leia mais

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2022-01/doencas-negligenciadas-tem-aumento-em-taxa-de-mortalidade


DIVE/SC confirma o primeiro óbito
por dengue no estado em 2022
DIVE SC– 28/01/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa
Catarina confirma a morte de um homem, de 40
anos, residente no município de Criciúma, por
dengue

Leia mais

https://www.dive.sc.gov.br/index.php/noticias-todas/424-dive-sc-confirma-o-primeiro-obito-por-dengue-no-estado-em-2022


Coronavírus em SC: taxa de óbitos
entre idosos não vacinados ou com
esquema incompleto é 47 vezes
maior
Secretaria de Estado da Saúde SC – 02/02/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Um estudo realizado pela Diretoria de Vigilância
Epidemiológica (DIVE) com dados de novembro
de 2021 a janeiro de 2022 aponta que o risco de
hospitalização e morte é maior entre pessoas não
vacinadas ou que estão com a vacinação
incompleta

Leia mais

https://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/coronavirus-em-sc-taxa-de-obitos-entre-idosos-nao-vacinados-ou-com-vacinacao-incompleta-e-47-vezes-maior


Amor e Altruísmo: hospital de São
Miguel do Oeste atinge número
histórico em captação de órgãos
DIVE SC– 01/02/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Na madrugada do último sábado, 29, foi realizada
a terceira captação de órgãos deste ano, no
Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, em São
Miguel do Oeste

Leia mais

https://www.saude.sc.gov.br/index.php/noticias-geral/13279-amor-e-altruismo-hospital-regional-de-sao-miguel-do-oeste-atinge-numero-historico-em-captacao-de-orgaos


Mutirão contra a dengue eliminou
2.786 depósitos
Prefeitura Municipal de Chapecó– 29/01/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

O primeiro mutirão contra a dengue de 2022,
realizado neste sábado, no bairro Líder,
abrangendo também o loteamento Santa Luzia,
eliminou 2.786 depósitos

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/4861/mutirao-contra-a-dengue-eliminou-2786-depositos


Vigilância Sanitária de Chapecó
fiscaliza eventos
Rádio Chapecó– 31/01/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

A Vigilância Sanitária de Chapecó, acompanhada
da Guarda Municipal e Polícia Militar, realizou no
fim de semana mais uma ação de fiscalização do
cumprimento das regras sanitárias de
enfrentamento à Covid

Leia mais

https://www.radiochapeco.com.br/2022/01/31/vigilancia-sanitaria-de-chapeco-fiscaliza-eventos/


Inicia atendimento no Ambulatório
Covid Centro
Prefeitura Municipal de Chapecó– 31/01/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Foi inaugurado na manhã desta segunda-feira o
Ambulatório Covid Centro, que fica no Salão
Paroquial da Igreja Católica, atrás da Catedral
Santo Antônio, e que vai atender as pessoas com
sintomas respiratórios, de segunda a sexta-feira

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/4865/inicia-atendimento-no-ambulatorio-covid-centro


Janeiro de 2022 teve mais casos de
Covid mas menos internações que
em 2022
Rádio Chapecó– 03/01/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Mesmo com um aumento de 382% no número de
casos, “tivemos uma queda de mais de 300% nas
internações e 142% no número de mortes”, disse
o gerente de Vigilância em Saúde de Chapecó

Leia mais

https://www.radiochapeco.com.br/2022/02/03/janeiro-de-2022-teve-mais-casos-de-covid-mas-menos-internacoes-e-mortes-do-que-em-2021/
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