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Dose única contra HPV protege
significativamente contra câncer do
colo do útero, diz OMS
CNN Brasil – 11/04/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Novas recomendações do grupo de trabalho da
OMS têm como base preocupações com baixa
cobertura vacinal no mundo.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/dose-unica-contra-hpv-protege-significativamente-contra-cancer-do-colo-do-utero-diz-oms/


Tempestade tropical Megi deixa pelo
menos 123 mortos nas Filipinas
CNN Brasil - 14/04/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Convocados pelo governo federal, militares se
comprometeram a manter esforços de busca e
resgate por desaparecidos.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/tempestade-tropical-megi-deixa-pelo-menos-123-mortos-nas-filipinas/


OMS mantém classificação da Covid-
19 como pandemia
CNN Brasil – 13/04/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom
determinou que a pandemia continua a constituir
uma emergência de saúde pública de âmbito
internacional.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/oms-mantem-classificacao-da-covid-19-como-pandemia/


Para evitar politização, Saúde
aguarda aval técnico antes de
comprar antiviral contra Covid-19
CNN Brasil - 16/04/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Com a decisão de esperar pelo aval da Conitec
antes de assinar o contrato com a Pfizer, o
Ministério da Saúde pretende resguardar a pasta
de polêmicas ideológicas e da politização do
assunto em ano eleitoral.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/para-evitar-politizacao-saude-aguarda-aval-tecnico-antes-de-comprar-antiviral-contra-covid-19/


Com taxa de transmissão maior que
covid-19, sarampo volta a ser risco no
Brasil
G1 – 13/04/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Doença volta a preocupar autoridades médicas.
Em São Paulo, já são 25 casos suspeitos.

Leia mais

https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2022/04/13/com-taxa-de-transmissao-maior-que-covid-19-sarampo-volta-a-ser-risco-no-brasil.ghtml


Estado de São Paulo registra
segundo caso de sarampo em 2022
CNN Brasil – 13/04/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Casos foram registrados na capital paulista e na
cidade de Cubatão, de acordo com a Secretaria de
Estado da Saúde.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/estado-de-sao-paulo-registra-segundo-caso-de-sarampo-em-2022/


Casos de Síndrome Respiratória
Aguda Grave seguem em elevação
entre crianças e adolescentes
CNN Brasil – 13/04/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Predomínio de casos está associado ao vírus
sincicial respiratório (VSR), causador da
bronquiolite; crianças na faixa etária de 0 a 4 anos
são as mais afetadas.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/casos-de-sindrome-respiratoria-aguda-grave-seguem-em-elevacao-entre-criancas-e-adolescentes/


Matriz de risco potencial
regionalizado aponta todas as 17
regiões de saúde no nível moderado
(azul)
Secretaria de Estado da Saúde – 16/04/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

A matriz de risco potencial regionalizado
divulgada no dia 16 de abril aponta todas as 17
regiões de saúde classificadas no nível Moderado.

Leia mais

https://www.saude.sc.gov.br/index.php/noticias-geral/13488-matriz-de-risco-potencial-regionalizado-aponta-todas-as-17-regioes-de-saude-no-nivel-moderado-azul-2


Com vacinação abaixo de 10%,
Campanha contra a gripe e o
sarampo tem pouca procura em SC
ND Mais – 14/04/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Intenção nesta primeira etapa era de imunizar ao
menos 90% dos idosos com 60 anos ou mais e
150.239 trabalhadores da saúde contra a gripe;
outros 155.797 trabalhadores são esperados para
a do sarampo.

Leia mais

https://ndmais.com.br/saude/com-vacinacao-abaixo-de-10-campanha-contra-a-gripe-e-o-sarampo-tem-pouca-procura-em-sc/


Universidade de SC fará testes de
vacina inédita contra toxoplasmose
felina, diz Ministério da Agricultura
G1 – 13/04/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Estudo da Udesc é pioneiro no mundo. Pesquisa é
vinculada à Universidade de Lille, na França.

Leia mais

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2022/04/13/universidade-de-sc-fara-testes-de-vacina-inedita-contra-toxoplasmose-felina-diz-ministerio-da-agricultura.ghtml


Evento sobre Saúde do Trabalhador
reuniu 230 pessoas em Chapecó
Prefeitura Municipal de Chapecó – 14/04/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

No dia 28 de abril é comemorado o Dia Mundial
da Saúde do Trabalhador. Por isso a VIII edição da
Semana Municipal de Prevenção de Acidentes e
Saúde do Trabalhador, foi realizada nesta semana
pela Secretaria de Saúde de Chapecó, Prefeitura
Municipal e o CEREST Regional de Chapecó, no
auditório da UCEFF.

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5197/evento-sobre-saude-do-trabalhador-reuniu-230-pessoas-em-chapeco


Cidade do Idoso já tem 700
agendamentos para retomada de
atividades
Prefeitura Municipal de Chapecó – 12/04/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

A Secretaria de Assistência Social (SEASC) está
com as inscrições abertas para a retomada das
atividades da Cidade do Idoso, no Parque de
Exposições Tancredo Neves, no Bairro Efapi.

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5187/cidade-do-idoso-ja-tem-700-agendamentos-para-retomada-de-atividades


Chapecó tem quatro óbitos e realiza
novo mutirão da dengue
Prefeitura Municipal de Chapecó – 12/04/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

A secretaria de Saúde de Chapecó confirmou
nesta segunda-feira o quarto óbito por dengue no
ano.

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5184/chapeco-tem-quatro-obitos-e-realiza-novo-mutirao-da-dengue
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