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No Dia Mundial da Luta Contra a
Malária, OMS faz apelo por inovação
contra a doença
CNN Brasil – 25/04/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Malária pode ser prevenida e tratada, mas
provoca impactos nocivos para a saúde de
pessoas em todo o mundo, alerta a OMS.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/no-dia-mundial-da-luta-contra-a-malaria-oms-faz-apelo-por-inovacao-contra-a-doenca/


Cientistas analisam possível ligação
entre adenovírus e casos de hepatite
em crianças
CNN Brasil - 25/04/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Análise do Reino Unido sugere que alta nos casos
de hepatite ocorreu à medida que a disseminação
do adenovírus aumentou nos últimos meses.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/cientistas-analisam-possivel-ligacao-entre-adenovirus-e-casos-de-hepatite-em-criancas/


Estados Unidos registram primeiro
caso humano da gripe H5N1
CNN Brasil – 29/04/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Centro de Controle e Prevenção de Doenças
considera baixo o risco de transmissão.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/estados-unidos-registram-primeiro-caso-humano-da-gripe-h5n1/


Casos de sarampo aumentam em
79% no mundo em 2022, diz OMS
CNN Brasil – 27/04/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Mais de 17 mil casos de sarampo foram relatados
em todo o mundo em janeiro e fevereiro de 2022.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/casos-de-sarampo-aumentam-em-79-no-mundo-em-2022-diz-oms/


Anvisa aprova novo produto
medicinal à base de Cannabis; já são
15 no país
CNN Brasil - 25/04/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Aprovação permite a importação e a
comercialização do produto Canabidiol Active
Pharmaceutical em farmácias e drogarias.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/anvisa-aprova-novo-produto-medicinal-a-base-de-cannabis-ja-sao-15-no-pais/


Surto de ansiedade coletiva acende
alerta sobre saúde mental de
estudantes
CNN Brasil – 26/04/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Neste episódio do E Tem Mais, Carol Nogueira
apresenta um panorama da preocupação com
impactos psicológicos e emocionais da pandemia
em crianças e adolescentes.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/podcast-e-tem-mais-surto-de-ansiedade-coletiva-acende-alerta-sobre-saude-mental-de-estudantes/


Aumenta número de testes positivos
para Covid em laboratórios
particulares
CNN Brasil – 28/04/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Dados fornecidos pelas redes de saúde apontam
para um crescimento de até 4,2% em intervalo de
poucos dias de diferença.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/aumenta-numero-de-testes-positivos-para-covid-em-laboratorios-particulares/


Em Blumenau, é inaugurado um dos
melhores centros de alta
complexidade renal do sul do brasil
Governo de Santa Catarina Secretaria do Estado da Saúde – 26/04/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Blumenau passa a contar com uma nova sede da
Associação Renal Vida: o Centro de Alta
Complexidade Renal, um dos maiores e melhores
do Sul do Brasil...

Leia mais

https://www.saude.sc.gov.br/index.php/noticias-geral/13518-centro-de-alta-complexidade-renal-e-inaugurado-em-blumenau


Secretaria de Saúde e direção do
Hospital da Criança anunciam
medidas para atender maior
demanda
Prefeitura Municipal de Chapecó – 25/04/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

A Secretaria de Saúde de Chapecó realizou na
manhã desta segunda-feira uma reunião com sua
equipe e a direção do Hospital da Criança, para
definir estratégias de enfrentamento ao aumento
do número de atendimento de crianças...

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5236/secretaria-de-saude-e-direcao-do-hospital-da-crianca-anunciam-medidas-para-atender-maior-demanda


Rede de Atendimento à Mulher é
lançada em Chapecó
Prefeitura Municipal de Chapecó – 28/04/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Leia mais

Foi lançada nesta sexta-feira, no auditório da
Prefeitura de Chapecó, a Rede de Atendimento à
Mulher, que pretende integrar as entidades que
atendem as mulheres vítimas de violência. A
iniciativa é do Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher...

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5259/rede-de-atendimento-a-mulher-e-lancada-em-chapeco
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