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OMS monitora casos de hepatite de
causa desconhecida que afeta
crianças na Europa; veja o que se
sabe
G1 – 15/04/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Nenhuma morte foi registrada até agora. Até o
dia 8 de abril, 74 casos haviam sido identificados
no Reino Unido, segundo a entidade, com mais 3
confirmados na Espanha e outros sendo
investigados na Irlanda.

Leia mais

https://g1.globo.com/saude/noticia/2022/04/15/oms-monitora-casos-de-hepatite-de-causa-desconhecida-que-afeta-criancas-na-europa-veja-o-que-se-sabe.ghtml


Estudo estima que mundo tem 375
milhões de crianças entre 7 e 14 anos
trabalhando
CNN Brasil - 18/04/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Um estudo do pesquisador brasileiro Guilherme
Lichand, da Universidade de Zurique, na Suíça,
aponta que os dados conhecidos sobre o trabalho
infantil podem estar subestimados.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/suica
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/estudo-estima-que-mundo-tem-375-milhoes-de-criancas-entre-7-e-14-anos-trabalhando/


Mais de 400 crianças com câncer
foram levadas para tratamento no
exterior, diz Ucrânia
CNN Brasil – 20/04/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Voos estão sendo organizados com ajuda de
lideranças estrangeiras e da primeira-dama da
Ucrânia Olena Zelenska.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/mais-de-400-criancas-com-cancer-foram-levadas-para-tratamento-no-exterior-diz-ucrania/


República Democrática do Congo
registra primeiro caso de Ebola em
quatro meses e declara novo surto
G1 – 20/04/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

OMS confirma o caso e diz que vai reforçar
operações na região, que fica próxima à capital do
país. Congo não registrava casos desde o fim do
ano passado.

Leia mais

https://g1.globo.com/saude/bem-estar/noticia/2022/04/23/republica-democratica-do-congo-registra-primeiro-caso-de-ebola-em-quatro-meses-e-declara-novo-surto.ghtml


Sarampo volta a assustar o Brasil em
meio à queda da vacinação e novos
casos em São Paulo
R7- 18/04/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Estado teve confirmação de dois novos
infectados; preocupação acontece porque uma
pessoa doente pode transmitir para até 18 outros
indivíduos não imunizados.

Leia mais

https://noticias.r7.com/saude/sarampo-volta-a-assustar-o-brasil-em-meio-a-queda-da-vacinacao-e-novos-casos-em-sao-paulo-18042022


Fim da emergência sanitária marca
nova etapa de revisão de planos
contra Covid-19
CNN Brasil – 20/04/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Neste episódio do E Tem Mais, Carol Nogueira
apresenta um panorama das reações e impactos
da decisão de alterar o status do combate à
doença no Brasil.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/podcast-e-tem-mais-fim-da-emergencia-sanitaria-marca-nova-etapa-de-revisao-de-planos-contra-covid-19/


Governo investiga mais uma
suspeita de raiva humana em MG
Correio do povo – 22/04/2022

NOTÍCIA NACIONAL

O governo de Minas Gerais confirmou, nesta
sexta-feira, que investiga mais um possível caso
de raiva humana em Bertópolis, a 638 km de Belo
Horizonte, na região do Vale do Mucuri.

Leia mais

https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/governo-investiga-mais-uma-suspeita-de-raiva-humana-em-mg-1.810226


Meningite C: ES registra 4 mortes e
vai vacinar adolescentes
Folha Vitória– 12/04/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a taxa
de letalidade é de 44,4%. em 2021 foram
registrados quatro casos e três óbitos.

Leia mais

https://www.folhavitoria.com.br/saude/noticia/04/2022/meningite-c-es-registra-9-casos-4-mortes-e-anuncia-vacinacao-para-adolescentes-nao-imunizados


Com recorde negativo de vacinação,
avanço do sarampo acende alerta
para SC
ND Mais – 19/04/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Estado ainda não registrou casos em 2022, mas
conta com baixas taxas de imunização;
infectologistas temem que doença apenas
'adormeceu' na pandemia.

Leia mais

https://ndmais.com.br/saude/com-recorde-negativo-de-vacinacao-avanco-do-sarampo-acende-alerta-para-sc/


SC é o Estado com mais reinfecções
registradas por Covid-19
ND Mais – 14/04/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Subvariante mais transmissível da Ômicron
avança em SC, repetindo cenário visto na Europa
e Estados Unidos.

Leia mais

https://ndmais.com.br/saude/sc-e-o-estado-com-mais-reinfeccoes-registradas-por-covid-19/


Santa Catarina registra 76 cidades
sem casos ativos de Covid-19
WH3 – 25/04/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Grande Florianópolis é a região com a maior
quantidade de casos ativos atualmente.

Leia mais

https://wh3.com.br/noticia/229466/santa-catarina-registra-76-cidades-sem-casos-ativos-de-covid-19.html


Chapecó retoma atividades na
Cidade do Idoso
Prefeitura Municipal de Chapecó – 19/04/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Depois de mais de dois anos a Cidade do Idoso de
Chapecó retomou suas atividades nesta terça-
feira, com uma matinê no Pavilhão 4 do Parque
de Exposições Tancredo Neves...

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5215/chapeco-retoma-atividades-na-cidade-do-idoso


Saúde vai reforçar equipes no PA da
Efapi, UPA e Ambulatório Centro
Prefeitura Municipal de Chapecó – 20/04/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

A Secretaria de Saúde de Chapecó , em reunião
com a Administração Municipal, avaliou que em
vez de abrir os postos de Saúde apenas na sexta-
feira...

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5219/saude-vai-reforcar-equipes-no-pa-da-efapi-upa-e-ambulatorio-centro


Mutirão da dengue elimina 6,2 mil
depósitos no Bela Vista
Prefeitura Municipal de Chapecó – 20/04/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Leia mais

Mutirão da dengue elimina 6,2 mil depósitos no
Bela Vista.

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5222/mutirao-da-dengue-elimina-62-mil-depositos-no-bela-vista
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