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Serviços essenciais de saúde
enfrentam interrupções contínuas
durante pandemia de COVID-19
OPAS - 07/02/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Dois anos após o inicio da pandemia, os sistemas
de saúde ainda enfrentam desafios significativos
na prestação de serviços essenciais de saúde.

Leia mais

https://www.paho.org/pt/noticias/7-2-2022-servicos-essenciais-saude-enfrentam-interrupcoes-continuas-durante-pandemia-covid


Cientistas anunciam recorde de
geração de energia através de fusão
nuclear
CNN Brasil - 10/02/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Máquina JET, da iniciativa EUROfusion, sustentou
processo por cinco segundos, mais que o dobro
do recorde anterior

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/cientistas-anunciam-recorde-de-geracao-de-energia-atraves-de-fusao-nuclear/


Internações hospitalares por Covid
caem na Austrália após picos da
Ômicron
CNN Brasil- 08/02/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Os casos hospitalares e de pessoas internadas em
terapia intensiva por Covid-19 na Austrália
continuaram a cair nesta terça-feira (8), quando
as autoridades pediram às pessoas que tomem as
doses de reforço da vacina para prevenir doenças
graves e mortes pelo coronavírus.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/noticias/internacoes-hospitalares-por-covid-caem-na-australia-apos-picos-da-omicron/


Obesidade infantil é grande desafio
para o Ministério da Saúde, diz
pesquisadora
CNN BRASIL – 09/02/2022

NOTÍCIA NACIONAL

O levantamento do Estudo Nacional de
Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI) que
apontou que uma em cada dez crianças de até 5
anos no Brasil está com excesso de peso é “um
passo importante” para o Ministério da Saúde
reverter este quadro.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/obesidade-infantil-e-grande-desafio-para-o-ministerio-da-saude-diz-pesquisadora/


Pandemia reafirma invisibilidade de
2 milhões de trabalhadores da área
da Saúde
Fiocruz – 10/02/2022

NOTÍCIA NACIONAL

A pandemia do novo Coronavírus aprofundou as
desigualdades, a exploração e o preconceito que
recaem sobre o contingente de mais de 2 milhões
de trabalhadores e trabalhadoras, de nível técnico
e auxiliar, os quais exercem atividades de apoio
na assistência, no cuidado e no enfrentamento à
Covid-19.

Leia mais

https://portal.fiocruz.br/noticia/pandemia-reafirma-invisibilidade-de-2-milhoes-de-trabalhadores-da-area-da-saude


SC registra o maior número de
mortes por afogamento em água
doce e salgada em três anos
globo.com – 09/02/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

De dezembro a começo de fevereiro, 33 pessoas
morreram, a maioria eram homens e tinham
idade média de 32 anos.

Leia mais

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2022/02/09/sc-registra-o-maior-numero-de-mortes-por-afogamento-em-agua-doce-e-salgada-em-tres-anos.ghtml


UFSC vai exigir comprovane de
vacina de professores e técnicos
Globo.com – 07/02/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Medida vale também para outros profissionais
que atuem na universidade. Serão necessárias 2
doses, ou única da Janssen, contra Covid e mais
dose de reforço.

Leia mais

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2022/02/07/ufsc-vai-exigir-comprovante-de-vacina-de-professores-e-tecnicos.ghtml


Vigilância emite alerta de dengue
para universidades e escolas
Prefeitura Municipal de Chapecó – 11/02/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

A Vigilância em Saúde e Centro de Informações
Estratégicas em Vigilância em Saúde de Chapecó
emitiram um alerta sobre o aumento de casos de
dengue, que será distribuído nas universidades,
escolas e Centros de Educação Infantil de
Chapeco.

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/4922/vigilancia-emite-alerta-de-dengue-para-universidades-e-escolas


Saúde de Chapecó realiza segundo
mutirão de cirurgias odontológicas
Prefeitura Municipal de Chapecó– 11/02/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Com a retomada da Atenção Básica, promover a
normalização dos atendimentos odontológicos,
sem descuidar das medidas necessárias à
contenção da pandemia tornou-se uma
necessidade, baseado nos indicadores de saúde
do município e na fila da regulação para
especialidades odontológicas.

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/4920/saude-de-chapeco-realiza-segundo-mutirao-de-cirurgias-odontologicas
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