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OMS adverte sobre escassez de
oxigênio e pede corredores seguros
para Ucrânia
Correio Braziliense - 27/02/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

"Estes recursos precisarão de trânsito seguro,
incluindo um corredor logístico através da
Polônia", escreveram o diretor-geral da OMS,
Tedros Ghebreyesus e e seu diretor regional para
a Europa, Hans Kluge, em um comunicado
conjunto.

Leia mais

https://www.correiobraziliense.com.br/mundo/2022/02/4988965-oms-adverte-sobre-escassez-de-oxigenio-e-pede-corredores-seguros-para-ucrania.html


OMS diz ser prematuro decretar fim
da pandemia: 'cedo para cantar
vitória’
UOL - 02/03/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Copenhague, 2 mar (EFE).- A Organização Mundial
da Saúde (OMS) alertou nesta quarta-feira que
seria prematuro considerar terminada a
pandemia de coronavírus e lembrou que o
contágio continua alto em muitos países e que a
vacinação global não atingiu o patamar mínimo
exigido.

Leia mais

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2022/03/02/oms-diz-ser-prematuro-decretar-fim-da-pandemia-cedo-para-cantar-vitoria.htm


Efeitos sociais e econômicos da
pandemia ameaçam progresso da
igualdade de gênero
CNN Brasil - 02/03/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Pesquisa aponta que mulheres tiveram taxas mais
altas de perda de emprego, abandono escolar e
relatos de aumento da violência.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/efeitos-sociais-e-economicos-da-pandemia-ameacam-progresso-da-igualdade-de-genero/


Brasil chega à menor média móvel
de mortes por Covid-19 desde 4 de
fevereiro
CNN BRASIL – 28/02/2022

NOTÍCIA NACIONAL

A média móvel de óbitos por Covid-19 caiu pelo
oitavo dia seguido, chegando a 678; média móvel
de casos está em 77.488

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/brasil-chega-a-menor-media-movel-de-mortes-por-covid-19-desde-4-de-fevereiro/


INSS: atendimento presencial e sem
agendamento é retomado no país
SCC 10 – 03/03/2022

NOTÍCIA NACIONAL

O Governo Federal anunciou, na quarta-feira (2),
a retomada do atendimento presencial nas
agências do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) sem agendamento prévio.

Leia mais

https://scc10.com.br/cotidiano/inss-atendimento-presencial-e-sem-agendamento-e-retomado-no-pais/


Casos graves estão caindo, diz
Queiroga sobre estudo para rebaixar
Covid de pandemia para endemia
CNN Brasil – 03/03/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Governo estuda mudança de classificação da
Covid-19 ainda este mês; OMS continua a tratar
situação como pandemia.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/casos-graves-estao-caindo-diz-queiroga-sobre-estudo-para-rebaixar-covid-de-pandemia-para-endemia/


Queiroga cria comissão para analisar 
recursos da Conitec sobre Kit-Covid
CNN Brasil – 02/03/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Ministro designa três servidores para analisar
recursos da Conitec contra a decisão do então
secretário de Ciência e Tecnologia Hélio Angotti
que rejeitou a diretriz contra o Kit-Covid.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/queiroga-cria-comissao-para-analisar-recursos-da-conitec-sobre-kit-covid/


Uso de máscaras deixa de ser
obrigatório nas escolas de SC
SCC 10 – 03/03/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Crianças de 6 a 12 anos estão desobrigadas de
usar de máscaras em escolas de Santa Catarina. O
Governo do Estado publicou um novo decreto na
quarta-feira (02) que desobriga o uso de máscara
nos ambientes escolares pelos estudantes de até
12 anos.

Leia mais

https://scc10.com.br/coronavirus/uso-de-mascaras-deixa-de-ser-obrigatorio-nas-escolas-de-sc/


Apesar da queda de casos ativos de 
Covid, mortes pela doença crescem 
em SC
ND Mais – 01/03/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Segundo o Necat, a última semana é um 
importante indicador que revela a força da nova 
onda que continua em curso no Estado.

Leia mais

https://ndmais.com.br/saude/apesar-da-queda-de-casos-ativos-de-covid-mortes-pela-doenca-crescem-em-sc/


Saúde busca reduzir tempo de
espera por próteses dentárias
Rádio Chapecó– 02/03/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

A administração Municipal de Chapecó dá
sequência, neste mês de março, às ações voltadas
a reabilitação, através do mutirão em próteses
dentárias.

Leia mais

https://www.radiochapeco.com.br/2022/03/02/saude-busca-reduzir-tempo-de-espera-por-proteses-dentarias/


Uso de máscara em Chapecó passa a 
ser facultativo
Prefeitura Municipal de Chapecó – 03/03/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

O uso de máscaras em Chapecó é facultativo a
partir desta quinta-feira. O prefeito de Chapecó,
João Rodrigues, assinou no final da manhã de
hoje o decreto 42.216, que torna facultativo o uso
de máscara em todo o território municipal, tanto
em local aberto, quanto em local fechado.

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/4994/uso-de-mascara-em-chapeco-passa-a-ser-facultativo


Vigilância intensifica ações contra 
mosquito da dengue
Prefeitura Municipal de Chapecó– 04/03/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

A partir das 18h desta sexta-feira a Vigilância em
Saúde Ambiental de Chapecó fará a aplicação do
UBV, também conhecido como fumacê, na Vila
Esperança (Efapi), Jardim América, São Cristóvão,
Passo dos Fortes e Centro.

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5001/vigilancia-intensifica-acoes-contra-mosquito-da-dengue
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