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8 em cada 10 pessoas em todo o
mundo sofrem de hérnia de disco,
aponta OMS
CNN Brasil - 14/02/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Lesão na coluna também pode acometer jovens e
está associada a sedentarismo e peso acima do
adequado

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/8-em-cada-10-pessoas-em-todo-o-mundo-sofrem-de-hernia-de-disco-aponta-oms/


OMS: chance de controlar pandemia
em 2022, corre ‘risco de ser
desperdiçada’
UOL Noticias - 16/02/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou
nesta segunda-feira que a possibilidade de que a
pandemia da covid-19 esteja sob controle em
2022 permanece, mas que o planeta “corre um
crescente risco de desperdiça-la’.

Leia mais

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2022/02/14/diretor-geral-da-oms-diz-que-chance-de-controlar-pandemia-em-2022-pode-ser-perdida.htm


Mundo enfrenta crise de depressão
sem precedentes, alertam
pesquisadores
CNN Brasil- 15/02/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Pandemia de Covid-19 criou novos desafios no
enfrentamento do transtorno mental.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/mundo-enfrenta-crise-de-depressao-sem-precedentes-alertam-pesquisadores/


Brasil tem maior incidência mundial
em doença de pele que impede
exposição solar
CNN BRASIL – 14/02/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Xerodermia Pigmentoso é uma condição rara que
atinge um a cada milhão de habitantes no Brasil;
pacientes sofrem queimaduras graves quando
expostos ao sol.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/brasil-tem-maior-incidencia-mundial-em-doenca-de-pele-que-impede-exposicao-solar/


Brasil registra queda em média
móvel de casos de Covid pelo 5º dia
consecutivo
Fiocruz – 14/02/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Média móvel de casos chegou a 134.130; já a de
óbitos está em 888.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/brasil-registra-queda-em-media-movel-de-casos-de-covid-pelo-5o-dia-consecutivo/


Cartórios registram janeiro com o
maior números de mortes no Brasil
desde 2003
Fiocruz – 14/02/2022

NOTÍCIA NACIONAL

É o maior número da série histórica e resultado
foi puxado principalmente por aumento nas
mortes por pneumonia, que aumentaram mais de
70%.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/cartorios-registram-janeiro-com-o-maior-numero-de-mortes-no-brasil-desde-2003/


Desastre provocado pelas fortes
chuvas deixa 104 mortes em
Petrópolis (RJ)
Fiocruz – 16/02/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Pelo menos 269 deslizamentos foram registrados;
autoridades ainda contabilizam estragos na
cidade..

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/mortes-chuvas-em-petropolis/


Cirurgia cardíaca complexa é feita
pela primeira vez no SUS em Santa
Catarina
SCC10 – 09/02/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

O procedimento que antes era feito apenas na
rede particular, agora faz parte do hall de serviços
do ICSC, sendo o hospital referência.

Leia mais

https://scc10.com.br/saude-bem-viver/cirurgia-cardiaca-complexa-e-feita-pela-primeira-vez-em-santa-catarina/


Acelerar vacinação de crianças
contra Covid pode salvar 430 vidas
até abril, diz estudo
NSC Total – 16/02/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Quando separadas as faixas etárias, o ritmo atual
de imunização infantil deve impedir 2.367
hospitalizações e 182 mortes por Covid nas
crianças de 5 a 11 anos.

Leia mais

https://www.nsctotal.com.br/noticias/acelerar-vacinacao-de-criancas-contra-covid-pode-salvar-430-vidas-ate-abril-diz-estudo


Covid-19: Internações em crianças
sobe 400% em 15 dias
DI Regional – 16/02/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

No estado apenas 129.005 crianças de 5 a 11 anos
já receberam a primeira dose da vacina contra a
Covid-19, isso equivale a 20% da cobertura
vacinal.

Leia mais

https://diregional.com.br/diario-do-iguacu/cotidiano/2022-02-16-covid-19-internacoes-em-criancas-sobem-400-em-15-dias


Estiagem no Oeste: Abastecimento
de água pela região em alerta
Di Regional – 15/02/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Municípios realizam o transporte de água para
comunidades do interior.

Leia mais

https://diregional.com.br/diario-do-iguacu/cotidiano/estiagem-no-oeste-abastecimento-de-agua-pela-regiao-em-alerta


Saúde alerta população para
necessidade da terceira dose contra
a Covid
Prefeitura Municipal de Chapecó– 16/02/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Em Chapecó cerca de 95% da população acima de
cinco anos já foi vacinada com a primeira dose,
88% já fizeram a segunda dose mas apenas 40% já
fizeram o reforço.

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/4939/saude-alerta-populacao-para-necessidade-da-terceira-dose-contra-a-covid


CEREST Regional de Chapecó
acompanhou 655 trabalhadores
vítimas de acidente de trabalho após
alta hospitalar
Prefeitura Municipal de Chapecó – 18/02/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

O CEREST Regional de Chapecó foi habilitado por
meio da Portaria SAS nº. 653 de 19/09/2006 e
inaugurado em 27/04/2007. É uma unidade
regional especializada, que fornece suporte
técnico para o SUS, nas ações de promoção,
prevenção e vigilância em saúde do trabalhador.

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/4948/cerest-de-chapeco-acompanhou-655-trabalhadores-vitimas-de-acidente-de-trabalho-apos-alta-hospitalar


https://www.chapeco.sc.gov.br/
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