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Após invasão, OMS expressa
preocupação com potencial
catástrofe humanitária na Ucrânia
CNN Brasil - 24/02/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Organização Mundial da Saúde (OMS) expressou a 
‘mais profunda preocupação com a segurança, 
saúde e bem-estar de todos os civis afetados pela 
crise’.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/apos-invasao-oms-expressa-preocupacao-com-potencial-catastrofe-humanitaria-na-ucrania/


Ao menos 20 países flexibilizaram
medidas restritivas de combate à
pandemia em 2022
CNN Brasil - 23/02/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Autoridades afirmam que fim das restrições
acontece em momento de alta imunidade da
população e queda de casos, resultado do avanço
da vacinação e infecções prévias.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/ao-menos-20-paises-flexibilizaram-medidas-restritivas-de-combate-a-pandemia-em-2022/


OMS: efeitos pós-covid-19 atigem
10% a 20% dos infectados
Agência Brasil- 24/02/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Entre 10% e 20% das pessoas com covid-19
sofrem sintomas após se recuperarem da fase
aguada da infecção.

Leia mais

https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2022-02/oms-efeitos-pos-covid-19-atingem-10-20-dos-infectados


Média móvel de casos de Covid cai
pelo 14º dia seguido, de óbitos, pelo
3º
CNN BRASIL – 23/02/2022

NOTÍCIA NACIONAL

O Brasil registrou 133.563 casos de Covid-19 e
999 óbitos pela doença nas últimas 24 horas. Os
dados foram divulgados pelo Conselho Nacional
de Secretários de Saúde (Conass) nesta quarta-
feira (23).

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/media-movel-de-casos-de-covid-cai-pelo-14o-dia-seguido-de-obitos-pelo-3o/


Vacinação infantil tem papel
importante para proteção coletiva,
diz infectologista
CNN BRASIL – 21/02/2022

NOTÍCIA NACIONAL

À CNN Rádio, Alexandre Schwarzbold ainda
chamou atenção para a quantidade de brasileiros
que não completou o esquema vacinal contra
Covid.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/vacinacao-infantil-tem-papel-importante-para-protecao-coletiva-diz-infectologista/


Covid-19: Brasil chega a marca de
93% de vacinados com primeira dose
SCC10 – 22/02/2022

NOTÍCIA NACIONAL

População vacinada com duas doses chega a 87%.
O Brasil ultrapassou a marca de 93% de brasileiros
acima de 12 anos vacinados com a primeira dose
da vacinal contra covid-19.

Leia mais

https://scc10.com.br/coronavirus/covid-19-brasil-chega-a-marca-de-93-de-vacinados-com-primeira-dose/


Mais de 100 cidades de SC decretam
emergência por causa da estiagem
NSC Total – 24/02/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Chuva prevista para os próximos dias não é
suficiente para resolver a situação; região Oeste é
mais afetada. A estiagem que castiga Santa
Catarina já fez com que 113 municípios
decretassem situação de emergência por causa da
falta de chuvas.

Leia mais

https://www.nsctotal.com.br/noticias/mais-de-100-cidades-de-sc-decretam-emergencia-por-causa-da-estiagem


SC registra 13 regiões no nível alto e
quatro no moderado para covid-19
SCC10 – 19/02/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

A cobertura vacinal da população geral do Estado
no dia 18 de fevereiro de 2022 ultrapassou 75,6%.
A Matriz de Risco Potencial Regionalizado
divulgada neste sábado, 19, aponta 13 regiões
classificadas como risco potencial alto (cor
amarelo) e 4 no nível de risco moderado (cor
azul)...

Leia mais

https://scc10.com.br/coronavirus/sc-registra-13-regioes-no-nivel-alto-e-quatro-no-moderado-para-covid-19/


Casos de Covid-19 em crianças
cresceram 1209% nos primeiros
meses de 2022
DIVE SC – 23/02/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

A Secretaria de Saúde de Santa Catarina (SES)
alerta que o número de casos confirmados de
Covid-19 em crianças menores de 12 anos não
para de crescer.

Leia mais

https://www.dive.sc.gov.br/index.php/noticias-todas/429-casos-de-covid-19-em-criancas-cresceram-1209-nos-primeiros-meses-de-2022


Vacimóvel de Chapecó já atendeu
27,5 mil pessoas
Prefeitura Municipal de Chapecó – 21/02/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Em menos de três meses 27.565 pessoas já foram
atendidas pelo Vacimóvel, para vacinação da
Covid-19 e também da Influenza. O serviço foi
uma iniciativa da Administração de Chapecó para
dar mais opções ao cidadão.

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/4956/vacimovel-de-chapeco-ja-atendeu-275-mil-pessoas


Bairros de Chapecó recebem
inseticida contra a dengue nesta
quinta-feira; veja lista
ND mais – 24/02/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Mais de mil visitas já foram realizadas somente
nesta semana a fim de combater o mosquito
Aedes Aegypti. O trabalho de combate ao
mosquito da dengue está sendo intensificado
nesta semana em Chapecó, no Oeste de Santa
Catarina.

Leia mais

https://ndmais.com.br/saude/bairros-de-chapeco-recebem-inseticida-contra-a-dengue-nesta-quinta-feira-veja-lista/


Vigilância Sanitária faz alerta sobre
transporte inadequado de água
potável
Prefeitura Municipal de Chapecó– 23/02/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Quem está recebendo água potável em caminhão
pipa deve conferir se o veículo é apropriado para
este tipo de transporte. O alerta é da Vigilância
Sanitária de Chapecó.

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/4972/vigilancia-sanitaria-faz-alerta-sobre-transporte-inadequado-de-agua-potavel
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