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Vacina da Janssen se mostra eficaz
por pelo menos seis meses, diz
estudo
CNN Brasil - 21/03/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Análise mostra ainda que o imunizante é 76%
eficaz na prevenção de infecções e 81% eficaz na
prevenção de hospitalizações por Covid.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/vacina-da-janssen-se-mostra-eficaz-por-pelo-menos-seis-meses-diz-estudo/


Vacinas são eficazes na prevenção
de doença grave e morte contra
Ômicron, diz diretora da OMS
CNN Brasil - 22/03/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Maria Van Kerkhove, diretora técnica da OMS,
destacou que a instituição avalia possíveis
impactos das mutações do novo coronavírus em
colaboração com especialistas de todo o mundo.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/vacinas-sao-eficazes-na-prevencao-de-doenca-grave-e-morte-contra-omicron-diz-diretora-da-oms/


OMS atualiza recomendações no
tratamento de tuberculose para
crianças e adolescentes
ONU - 23/03/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

No Dia Mundial de Combate à Tuberculose, dados
apontam que mais de 70% de crianças com
menos de 5 anos não foram atendidas ou não
tiveram acesso a serviços de diagnóstico e
tratamento; pandemia de Covid-19 agravou a
situação; diariamente, doença mata mais de 4 mil
pessoas.

Leia mais

https://news.un.org/pt/story/2022/03/1783712


Sete estados aplicam quarta dose
contra a Covid-19 no público geral
CNN Brasil – 21/03/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Campanha acontece em diferentes faixas etárias.
Até o momento, o Ministério da Saúde
recomenda a aplicação da quarta dose apenas
para imunossuprimidos com 12 anos ou mais.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/estados-aplicam-quarta-dose-contra-a-covid-19-no-publico-geral/


Outono provoca aumento de crises
alérgicas; saiba como aliviar os
sintomas
CNN Brasil – 22/03/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Tempo seco favorece o desenvolvimento de
sintomas como espirros, coriza, obstrução nasal,
coceira no nariz, ouvido, garganta e tosse.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/outono-provoca-aumento-de-crises-alergicas-saiba-como-aliviar-os-sintomas/


Casos de dengue no Brasil crescem
43,9% em 2022, segundo Ministério
da Saúde
CNN Brasil – 22/03/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Cláudia Codeço, coordenadora do InfoDengue da
Fiocruz, diz que avanço pode ter sido efeito da
redução de ações preventivas durante a
pandemia de Covid-19 e também do período
chuvoso neste início de 2022.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/casos-de-dengue-no-brasil-crescem-439-em-2022-segundo-ministerio-da-saude/


São Lourenço do Oeste faz mutirão
contra dengue; veja calendário
ND Mais – 23/03/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Prefeitura faz alerta para casos de dengue no 
município. Devido ao aumento de casos 
de dengue no município de São Lourenço do 
Oeste, no Oeste Catarinense a Secretaria 
Municipal de Saúde intensificou as ações de 
prevenção e estabeleceu um cronograma 
semanal para um mutirão de limpeza.

Leia mais

https://ndmais.com.br/saude/sao-lourenco-do-oeste-faz-mutirao-contra-dengue-veja-calendario/


Projeto de humanização no cuidado
das crianças evita sedação no
Hospital Infantil Joana de Gusmão
Governo de Santa Catarina – 21/03/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Um projeto feito para crianças de 2 até 11 anos,
chamado Brinquedo Terapêutico Instrucional,
tem se mostrado efetivo a ponto de evitar
sedação para crianças prestes a realizar algum
exame no Hospital Infantil Joana de Gusmão, em
Florianópolis...

Leia mais

https://www.sc.gov.br/noticias/temas/saude/projeto-de-humanizacao-no-cuidado-das-criancas-evita-sedacao-no-hospital-infantil-joana-de-gusmao


Temporal provoca estragos em SC;
fortes rajadas de vento derrubam
caminhão e arrancam telhados
G1 – 24/03/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Chuva causou quedas de árvores e mais de dez
famílias precisaram de lonas por conta de
destelhamentos de casas. Ocorrências foram
registradas no Oeste e Serra catarinense.

Leia mais

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2022/03/24/temporal-provoca-estragos-em-sc-fortes-rajadas-de-vento-derrubam-caminhoes-e-cobertura-de-barracao.ghtml


Saúde amplia atendimento de
dengue em Chapecó
Prefeitura Municipal de Chapecó – 16/03/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

A Prefeitura de Chapecó está adotando medidas
emergenciais para ampliar o atendimento dos
casos de dengue...

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5084/saude-amplia-atendimento-de-dengue-em-chapeco


Chapecó decreta situação de
emergência pelo aumento de casos
de dengue
Prefeitura Municipal de Chapecó – 23/03/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Com 511 casos confirmados de dengue em 2022 e
980 aguardando resultado, o que já refletiu num
aumento de demanda de atendimento nas
unidades de Saúde, o prefeito de Chapecó, João
Rodrigues, assinou na tarde desta quarta-feira o
Decreto de Emergência em Saúde Pública...

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5089/chapeco-decreta-situacao-de-emergencia-pelo-aumento-de-casos-de-dengue


FOTOS: Fortes chuvas causam
alagamentos e estragos em Chapecó
ND Mais – 24/03/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

No bairro São Cristóvão, uma casa precisou ser 
isolada devido ao risco de um muro cair sobre a 
residência.

Leia mais

https://ndmais.com.br/tempo/fotos-fortes-chuvas-causam-alagamentos-e-estragos-em-chapeco/
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