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Casos de covid-19 na China atingem
o maior nível em dois anos
UOL Noticias - 10/03/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

A China registrou hoje 402 novos casos de
coronavírus, quase o dobro do número de ontem,
no momento em que a contagiosa variante
ômicron está presente em um terço das
províncias do país.

Leia mais

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2022/03/10/casos-de-covid-19-na-china-atingem-o-maior-nivel-em-dois-anos.htm


OMS muda posicionamento e passa
a recomendar dose de reforço de
vacina contra a Covid-19
G1 - 08/03/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Grupo técnico da entidade apoiou o 'acesso
urgente e amplo às vacinas da Covid-19 atuais
para séries primárias e doses de reforço’.

Leia mais

https://g1.globo.com/saude/coronavirus/vacinas/noticia/2022/03/08/oms-reforco-vacina-covid-19.ghtml


Mais de 6 milhões de pessoas
morreram de Covid-19 no mundo, diz
levantamento
G1 - 07/03/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Monitoramento é da Johns Hopkins; especialistas
dizem que subnotificação é provável e que a
doença se tornou uma de 'não vacinados’.

Leia mais

https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2022/03/07/mundo-ultrapassa-6-milhoes-de-mortes-por-covid-19-diz-universidade.ghtml


Ao menos 6 capitais brasileiras e o
DF desobrigam uso de máscara ao ar
livre
CNN BRASIL – 07/03/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Cuiabá, São Luís,
Boa Vista e Manaus, além do Distrito Federal,
flexibilizaram o uso do acessório ao ar livre;
capital Fluminense desobriga em locais fechados.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/capitais-brasileiras-e-o-df-desobrigam-uso-de-mascara-ao-ar-livre/


Pandemia, negacionismo e falta de
incentivo: baixa vacinação contra a
pólio se agrava no Brasil após Covid
G1 – 10/03/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Novos casos foram registrados em Israel e no
Malaui e servem como razão de alerta para a
vulnerabilidade do Brasil, onde mais de 3 em cada
10 crianças não foram imunizadas em 2021.

Leia mais

https://g1.globo.com/saude/noticia/2022/03/10/pandemia-negacionismo-e-falta-de-incentivo-baixa-vacinacao-contra-a-polio-se-agrava-no-brasil-apos-covid.ghtml


Fim das restrições: o que falta para
que Covid vire uma endemia no
Brasil?
G1 – 09/03/2022

NOTÍCIA NACIONAL

A exemplo do que ocorre no exterior, algumas
cidades e estados do país revogaram o uso
obrigatório de máscaras e algumas outras
medidas que marcaram os últimos dois anos.
Especialistas pedem cautela e entendem que é
preciso aguardar um pouco mais antes de
declarar de vez o fim da pandemia.

Leia mais

https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2022/03/09/fim-das-restricoes-o-que-falta-para-que-covid-vire-uma-endemia-no-brasil.ghtml


Temporal alaga ruas, destelha casas
e causa estragos em cidades de SC
G1 – 08/03/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Municípios da Grande Florianópolis e Sul
catarinense foram atingidos pela chuva. O
temporal registrado entre a noite de seguda e a
madrugada desta terça-feira (8) provocou
estragos em pelo menos sete cidades de Santa
Catarina. Não houve feridos.

Leia mais

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2022/03/08/temporal-alaga-ruas-destelha-casas-e-causa-estragos-em-cidades-de-sc-fotos.ghtml


Em vídeo, governador Carlos Moisés 
confirma liberação do uso de 
máscaras
SCC 10 – 10/03/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

O governador reafirmou que o Estado já vacinou
mais de 82% da população. Na tarde desta quinta-
feira (10), o governador Carlos Moisés gravou um
vídeo confirmando a informação de que a
liberação do uso facultativo de máscaras
acontecerá no próximo sábado (12).

Leia mais

https://scc10.com.br/coronavirus/em-video-governador-carlos-moises-confirma-liberacao-do-uso-de-mascaras/


Mutirão de próteses atendeu 91 
pacientes
Prefeitura Municipal de Chapecó – 07/03/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

A equipe do CEO - Centro de Especialidades
Odontológicas, serviço da Prefeitura de Chapecó,
comemorou os bons resultados obtidos na
primeira edição do Mutirão em Próteses
Dentárias, ocorrido no último sábado.

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5015/mutirao-de-proteses-atendeu-91-pacientes


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


Com 51 casos de dengue em
Chapecó, Vigilância pede apoio da
população
Prefeitura Municipal de Chapecó – 08/03/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Chapecó já conta com 51 casos de dengue em
2022, 155% a mais que os 20 casos no mesmo
período do ano passado.

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5018/com-51-casos-de-dengue-em-chapeco-vigilancia-pede-apoio-da-populacao
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