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China confina 41 milhões por
aumento de casos de Covid-19 em
províncias
G1 - 14/03/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Os 24 milhões de moradores de Jilin, província
próxima à Coreia do Norte, estão impedidos de
viajar desde esta segunda-feira (14); Ontem,
governo chinês já havia confinado outras 17
milhões de pessoas.

Leia mais

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/03/14/china-confina-41-milhoes-por-aumento-de-casos-de-covid-19-em-provincias.ghtml


Incêndio em prédio atingido por
míssil deixa pelo menos um morto
em Kiev
CNN - 18/03/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Capital ucranaina segue sob intensos
bombardeios das forças russas.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/incendio-em-predio-atingido-por-missil-deixa-pelo-menos-um-morto-em-kiev/


Coronavac é 69% eficaz contra
internação de crianças de 3 a 5 anos,
diz estudo
CNN - 17/03/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Pesquisa conduzida no Chile, durante o surto da
variante Ômicron, avaliou quase 500 mil crianças
imunizadas com a Coronavac.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/coronavac-e-69-eficaz-contra-internacao-de-criancas-de-3-a-5-anos-diz-estudo/


Cobertura vacinal contra poliomielite
no Amazonas está abaixo da
recomendada pela OMS
G1 – 14/03/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Doses de vacina estão disponíveis em UBSs em
todo o estado; cobertura vacinal no AM é de
63,5%.

Leia mais

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2022/03/14/cobertura-vacinal-contra-poliomielite-no-amazonas-esta-abaixo-da-recomendada-pela-oms.ghtml


Morte por Covid-19 é 26 vezes maior
entre não vacinados em São Paulo
Veja – 14/03/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Levantamento da Secretaria de Estado da Saúde
analisou 7.942 óbitos durante circulação da
variante de preocupação ômicron.

Leia mais

https://veja.abril.com.br/saude/morte-por-covid-19-e-26-vezes-maior-entre-nao-vacinados-em-sao-paulo/


Brasil tem apenas 43% das crianças
entre 5 e 11 anos com 1ª dose contra
Covid-19
CNN Brasil – 18/03/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Especialistas apontam a importância do combate
às notícias falsas sobre o imunizante, além de
uma campanha de conscientização dos pais.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/brasil-tem-apenas-43-das-criancas-entre-5-e-11-anos-com-1a-dose-contra-covid-19/


UFSC mantém exigência de máscaras
em todos os ambientes mesmo após
governo desobrigar uso em SC
G1 – 14/03/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Informação, divulgada na sexta-feira (11), foi
reforçada após o governo catarinense retirar a
obrigatoriedade do equipamento de proteção
contra a Covid-19 em ambientes fechados e
abertos.

Leia mais

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2022/03/14/ufsc-mantem-exigencia-de-mascaras-em-todos-os-ambientes-mesmo-apos-governo-desobrigar-uso-em-sc.ghtml


Secretaria de Saúde faz alerta sobre 
o aumento de casos de dengue em 
Santa Catarina
Governo de Santa Catarina – 16/03/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Santa Catarina já registra mais de 500 casos de
dengue em 2022. O número acende um alerta
sobre os cuidados e prevenção contra a doença...

Leia mais

https://www.sc.gov.br/noticias/temas/saude/secretaria-de-saude-faz-alerta-sobre-o-aumento-de-casos-de-dengue-em-santa-catarina


Maravilha decreta situação de
emergência e muda atendimentos
na saúde devido à epidemia de
Dengue
Prefeitura Municipal de Maravilha – 14/03/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

O prefeito Sandro Donati decretou situação de
emergência no município nesta segunda-feira (15)
e reuniu a equipe de saúde para novas ações de
combate à dengue...

Leia mais

https://www.maravilha.sc.gov.br/noticias/ver/2022/03/maravilha-decreta-situacao-de-emergencia-e-muda-atendimentos-na-saude-devido-a-epidemia-de-dengue


Secretaria de Saúde de Chapecó 
orienta sobre atendimento médico 
de crianças
Prefeitura Municipal de Chapecó – 16/03/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Crianças com sintomas gripais podem procurar os
postos de saúde de Chapecó para atendimento...

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5050/secretaria-de-saude-de-chapeco-orienta-sobre-atendimento-medico-de-criancas


Mobilização contra a dengue em 
Chapecó
Prefeitura Municipal de Chapecó – 17/03/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

O número de casos positivos da dengue em
Chapecó chegou a 337 nesta quinta-feira, nove
vezes mais do que no mesmo período do ano
passado...

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5055/mobilizacao-contra-a-dengue-em-chapeco


Chapecó conta com Centro 
Especializado em Tuberculose, que 
identificou aumento de casos
Prefeitura Municipal de Chapecó – 17/03/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Na próxima semana, dia 24 de março, é o Dia
Mundial de Combate à Tuberculose, quando é
realizada uma campanha de conscientização
sobre a doença, que teve um aumento de casos
em 2022...

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5053/chapeco-conta-com-centro-especializado-em-tuberculose-que-identificou-aumento-de-casos
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