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OMS alerta que quase toda a
população do mundo respira ar
poluído
CNN Brasil – 04/04/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Em alerta realizado nesta segunda-feira (4), a
OMS destaca que o problema afeta a saúde dos
indivíduos a nível global.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/oms-alerta-que-quase-toda-a-populacao-do-mundo-respira-ar-poluido/


No Dia Mundial da Saúde,
especialistas propõem reflexões
sobre qualidade de vida
CNN Brasil - 07/04/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

OMS faz um apelo por ação acelerada dos líderes
mundiais na proteção à saúde humana com foco
na redução dos impactos da crise climática.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/no-dia-mundial-da-saude-especialistas-propoem-reflexoes-sobre-qualidade-de-vida/


Mortes por Covid-19 têm queda de
43% no mundo em uma semana, diz
OMS
CNN Brasil – 06/04/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Número de novos casos da doença diminuiu pela
segunda semana consecutiva, com uma queda de
16%.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/mortes-por-covid-19-tem-queda-de-43-no-mundo-em-uma-semana-diz-oms/


Anvisa aprova registro definitivo de
vacina da Janssen contra Covid-19
CNN Brasil - 05/04/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Imunizante já estava autorizado para uso
emergencial desde o final de março do ano
passado; registro inclui aprovação para dose de
reforço.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/anvisa-aprova-registro-definitivo-de-vacina-da-janssen-contra-covid-19/


Com baixa adesão e epidemia em
2021, Rio começa nova campanha
contra a gripe
CNN Brasil – 04/04/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Meta neste ano é imunizar 90% do público alvo
da campanha; ano passado, apenas 61,7% do
público alvo recebeu a vacina contra a influenza
na capital.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/com-baixa-adesao-e-epidemia-em-2021-rio-comeca-nova-campanha-contra-a-gripe/


Sobe para 19 o número de mortes
pelas chuvas no Rio de Janeiro
CNN Brasil – 22/03/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba e Mesquita
foram as regiões mais afetadas.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/sobe-para-17-o-numero-de-mortos-pelas-chuvas-no-rio-de-janeiro/


Uso de máscara deixa de ser
obrigatório em todos os estados
brasileiros
CNN Brasil – 08/04/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Em 12 estados, o uso é facultativo apenas em
locais abertos; em outros 15, a proteção facial
também é opcional ambientes fechados.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/uso-de-mascara-deixa-de-ser-obrigatorio-em-todos-os-estados-brasileiros/


Em SC, 2022 é ano com mais mortes
por dengue na história e doença
preocupa no país
G1 – 07/04/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Foram oito óbitos no estado catarinense, segundo
Secretaria da Saúde.

Leia mais

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2022/04/07/em-sc-2022-e-ano-com-mais-mortes-por-dengue-na-historia-e-doenca-preocupa-no-pais.ghtml


Das 295 cidades de SC, 201 têm mês
de março sem registro de mortes por
Covid-19
G1 – 05/04/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Desde início da pandemia, 21.673 pessoas
morreram por causa do coronavírus em SC.

Leia mais

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2022/04/05/das-295-cidades-de-sc-201-tem-mes-de-marco-sem-registro-de-mortes-por-covid-19.ghtml


Santa Catarina Institui o Centro de
Integrado de Enfrentamento à
Dengue
4oito – 07/04/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Estrutura foi instalada no Oeste, onde a doença
está mais presente. Já foram oito óbitos em 2022,
um em criciúma.

Leia mais

https://www.4oito.com.br/noticia/santa-catarina-institui-o-centro-integrado-de-enfrentamento-a-dengue-56208


Vigilância amplia mutirões e fará
ação específica nos cemitérios
Prefeitura Municipal de Chapecó – 07/04/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Diante do aumento dos casos de dengue em
Chapecó e região a Secretaria de Saúde de
Chapecó intensificou as ações, entre elas a
realização de mais mutirões, e também está com
ações nos espaços públicos, como Verdão e
Cemitérios.

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5161/vigilancia-amplia-mutiroes-e-fara-acao-especifica-nos-cemiterios


Chapecó confirma mais dois óbitos
por dengue e intensifica ações, com
multa
Prefeitura Municipal de Chapecó – 07/04/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

A Vigilância Epidemiológica da Secretaria de
Saúde de Chapecó confirmou na manhã desta
quinta-feira dois óbitos por dengue.

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5160/chapeco-confirma-mais-dois-obitos-por-dengue-e-intensifica-acoes-com-multa


Prefeitura vai antecipar repasse de
R$ 3,3 milhões para o HRO
Prefeitura Municipal de Chapecó – 05/04/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

A Administração Municipal de Chapecó vai
antecipar repasse no valor de R$ 3,3 milhões para
o Hospital Regional do Oeste.

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5148/prefeitura-vai-antecipar-repasse-de-r$-33-milhoes-para-o-hro
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