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Entenda os problemas da obsessão
da China na desinfecção contra
Covid-19
CNN Brasil – 02/05/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

No epicentro do maior surto do país,
trabalhadores se organizam para pulverizar
desinfetante pelas ruas, prédios e parques de
Xangai; especialistas alertam que higienização de
áreas externas é inútil.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/entenda-os-problemas-da-obsessao-da-china-na-desinfeccao-contra-covid-19/


Moradores de Pequim recebem
ordem para trabalhar de casa em
medida de luta contra a covid
UOL - 05/05/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Pequim, 5 Mai 2022 (AFP) - Vários distritos de
Pequim pediram aos moradores que trabalhem
de casa nesta quinta-feira (5), no primeiro dia útil
desde 1º de maio, para evitar a propagação da
covid na capital da China.

Leia mais

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2022/05/05/moradores-de-pequim-recebem-ordem-para-trabalhar-de-casa-em-medida-de-luta-contra-a-covid.htm


OMS diz que há três vezes mais
mortes por covid-19 do que número
oficial
Correio Braziliense – 29/04/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Novas estimativas da Organização Mundial da
Saúde somam quase 15 milhões de mortes
durante a pandemia em todo o mundo, contra 5,4
milhões relatadas pelos países.

Leia mais

https://www.correiobraziliense.com.br/mundo/2022/05/5005583-oms-diz-que-ha-tres-vezes-mais-mortes-por-covid-19-do-que-numero-oficial.html


Brasil registra mais de 25 mil mortes
por acidentes de trabalho
Extra Classe - 28/04/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Mortes, doenças e invalidez avançam sobre os
trabalhadores no dia a dia nos locais de trabalho,
sem contar os informais, que não são registrados.

Leia mais

https://www.extraclasse.org.br/movimento/2022/04/brasil-registra-mais-de-25-mil-mortes-por-acidentes-de-trabalho/


Duas em cada três mortes de bebês
poderiam ser evitadas no Brasil, diz
pesquisa
CNN Brasil – 03/05/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Observatório de Saúde na Infância defende
importância da atenção básica à saúde,
aleitamento materno e vacinação.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/duas-em-cada-tres-mortes-de-bebes-poderiam-ser-evitadas-no-brasil-diz-pesquisa/


Quase 90% dos autotestes de Covid
no Brasil deram negativo entre
março e abril
CNN Brasil – 05/05/2022

NOTÍCIA NACIONAL

De acordo com a Abrafarma, Rio de Janeiro é o
estado com o maior índice de negatividade; até o
momento, 25 marcas podem ser comercializadas
no Brasil.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/quase-90-dos-autotestes-de-covid-no-brasil-deram-negativo-entre-marco-e-abril/


Anvisa aprova uso emergencial de
medicamento para Covid-19
CNN Brasil – 04/05/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Monulpiravir é indicado para pacientes adultos,
com quadros leves e moderados, e não substitui a
vacina.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/anvisa-aprova-uso-emergencial-de-medicamento-para-covid-19/


Chuva causa estragos em mais de 90
municípios de SC e estado tem mais
de 170 desabrigados
G1 – 04/05/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Dois homens morreram em São Joaquim. Mais de
400 pessoas deixaram as próprias casas e foram
para residências de parentes, segundo governo.

Leia mais

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2022/05/04/chuva-causa-estragos-em-mais-de-90-municipios-de-sc-e-estado-tem-mais-de-170-desabrigados.ghtml


Vacinação em SC: segunda dose de
reforço contra a Covid-19 passa a ser
recomendada para idosos com 70
anos ou mais
Governo de Santa Catarina Secretaria do Estado da Saúde – 03/05/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

A Secretaria de Saúde de Santa Catarina, seguindo
orientação do Ministério da Saúde, passa a
recomendar a partir desta terça-feira...

Leia mais

https://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/vacinacao-em-sc-segunda-dose-de-reforco-contra-a-covid-19-passa-a-ser-recomendada-para-idosos-com-70-anos-ou-mais


Ciclone atinge 115 cidades, inunda
prisões, deixa moradores ilhados e
mortos em SC
G1 – 05/05/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Com a inundação do presídio e da penitenciária
de Tubarão, no Sul, nesta quinta-feira, 759
detentos foram transferidos para 14 unidades
prisionais.

Leia mais

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2022/05/05/ciclone-atinge-109-cidades-inunda-prisoes-deixa-moradores-ilhados-e-mortos-em-sc.ghtml


Chapecó passa das 500 mil doses de
vacina contra a Covid aplicadas
Prefeitura Municipal de Chapecó – 30/04/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Chapecó bateu nesta semana a marca de 500 mil
doses de vacina contra a Covid neste sábado...

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5271/chapeco-passa-das-500-mil-doses-de-vacina-contra-a-covid-aplicadas


Mutirão da Dengue elimina 2,9 mil
criadouros no Bairro Universitário
Prefeitura Municipal de Chapecó – 06/05/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Cerca de 2,9 mil potenciais criadouros do
mosquito Aedes aegypti foram eliminados na
manhã desta sexta-feira, em mutirão realizado
pela Vigilância em Saúde Ambiental de Chapecó,
no bairro Universitário...

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5306/mutirao-da-dengue-elimina-29-mil-criadouros-no-bairro-universitario


Centro Municipal Pediátrico fez 88
atendimentos no primeiro dia
Prefeitura Municipal de Chapecó – 03/05/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Leia mais

O Centro Municipal de Atendimento Pediátrico,
que foi instalado pela Administração Municipal
em anexo ao posto de saúde do SAIC, realizou 88
atendimentos no primeiro dia.

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5285/centro-municipal-pediatrico-fez-88-atendimentos-no-primeiro-dia
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