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Covid recua no Brasil, e OMS prevê
cenários para fim de pandemia
Brasil de fato – 01/04/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Surto segue em trajetória de recuo graças ao
avanço da vacinação, mas entidade conclama
países a ampliar vigilância.

Leia mais

https://www.brasildefato.com.br/2022/04/01/covid-recua-no-brasil-e-no-mundo-e-oms-preve-cenarios-para-fim-da-pandemia


Pré-diabetes mais que dobra em
adolescentes dos EUA, aponta
pesquisa
CNN Brasil - 28/03/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Estudo que analisou dados de adolescentes entre
1999 e 2018 descobriu que a taxa de pré-diabetes
aumentou de 11,6% para 28,2% em jovens de 12
a 19 anos.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/pre-diabetes-mais-que-dobra-em-adolescentes-dos-eua-aponta-pesquisa/


Recuperação e resiliência dos
sistemas de saúde devem estar no
topo da agenda da Cúpula das
Américas de 2022, afirma diretora da
OPAS
OPAS – 24/03/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Washington D.C., 24 de março de 2022 (OPAS) –
Às vésperas da Cúpula das Américas deste ano, a
diretora da Organização Pan-Americana da Saúde
(OPAS)...

Leia mais

https://www.paho.org/pt/noticias/24-3-2022-recuperacao-e-resiliencia-dos-sistemas-saude-devem-estar-no-topo-da-agenda-da


Governo deve suspender quarentena
e teste para vacinados que chegam
ao Brasil
ONU - 23/03/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Há expectativa de que uma portaria
Interministerial seja publicada a partir do fim
desta semana e seguirá recomendações de nota
técnica da Anvisa enviada aos ministérios.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/governo-deve-suspender-quarentena-e-teste-para-vacinados-que-chegam-ao-brasil/


Vacina da dengue gera resposta
imune em mais de 90% dos
voluntários, diz estudo
CNN Brasil – 22/03/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Novo artigo aponta que a candidata a vacina
contra a dengue do Instituto Butantan protege
pessoas independentemente da exposição ao
vírus.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/vacina-da-dengue-gera-resposta-imune-em-mais-de-90-dos-voluntarios-diz-estudo/


Em dois meses, estado de SP
registra redução de 84% nas
internações por Covid-19
CNN Brasil – 22/03/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Nesta quarta-feira (30), estado notificou 1.867
pacientes internados por Covid; sendo 1.195 em
enfermaria e 672 em UTI.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/em-dois-meses-estado-de-sp-registra-reducao-de-84-nas-internacoes-por-covid-19/


Temporais causam destelhamentos
e quedas de árvores em SC
G1 – 30/03/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Em Joinville, placa se desprendeu do telhado de
terminal de ônibus. Também houve quedas de
árvores sobre vias no Oeste.

Leia mais

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2022/03/30/temporais-causam-destelhamentos-e-quedas-de-arvores-em-sc.ghtml


Centro Regional de Operações de
Emergência em Saúde para dengue
começa a funcionar no Oeste do
Estado
Dive Santa Catarina – 30/03/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

O Oeste do Estado conta, a partir dessa semana,
com uma nova frente para prevenção da
dengue na região.

Leia mais

https://www.dive.sc.gov.br/index.php/noticias-todas/439-centro-regional-de-operacoes-de-emergencia-em-saude-para-dengue-comeca-a-funcionar-no-oeste-do-estado


SC anuncia fim do estado de
calamidade pública por causa da
Covid; saiba o que muda
G1 – 24/03/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Decreto acaba nesta quinta-feira (31) e não será
renovado. Com a decisão, o Centro de Operações
em Emergências em Saúde (COES) deixa de
existir.

Leia mais

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2022/03/31/governo-de-sc-anuncia-fim-do-estado-de-calamidade-publica-por-causa-da-covid-19-entenda-o-que-muda.ghtml


Mutirão da dengue realiza 948
visitas no Cristo Rei
Prefeitura Municipal de Chapecó – 29/03/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Somente nesta terça-feira 948 locais foram
visitados por cerca de 50 Agentes de Combate a
Endemias e Agentes Comunitárias de Saúde, em
Mutirão de Combate à Dengue, realizado no
Cristo Rei.

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5119/mutirao-da-dengue-realiza-948-visitas-no-cristo-rei


Prefeito e CREA falam sobre
cisternas, acessibilidade e
infraestrutura
Prefeitura Municipal de Chapecó – 28/03/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

O prefeito de Chapecó, João Rodrigues, recebeu
no final da manhã desta terça-feira o presidente
do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
de SC (CREA/SC), Carlos Alberto Kita Xavier, o
chefe de gabinete do CREA, Felipe Penter, e o
diretor regional do CREA, Ivan Tadeu Baldissera.

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5117/prefeito-e-crea-falam-sobre-cisternas-acessibilidade-e-infraestrutura


Em dois meses 219 pacientes de
Chapecó fizeram cirurgias eletivas
Prefeitura Municipal de Chapecó – 01/04/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

A Secretaria de Saúde de Chapecó emitiu nesta
quinta-feira um relatório onde consta que 219
pacientes foram beneficiados pelo mutirão de
cirurgias eletivas, nos últimos dois meses, numa
parceira da Prefeitura com o Governo do Estado.

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5130/em-dois-meses-219-pacientes-de-chapeco-fizeram-cirurgias-eletivas
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