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Mundo terá um bilhão de pessoas
obesas até 2030, aponta
levantamento
CNN Brasil – 08/05/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Atlas 2022 da obesidade mundial prevê que uma
em cada cinco mulheres e um em cada cinco
homens estarão vivendo nesta condição.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/mundo-tera-um-bilhao-de-pessoas-obesas-ate-2030-aponta-levantamento/


OMS registra 348 casos de hepatite
misteriosa em 20 países
CNN Brasil - 05/05/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

No Brasil, pelo menos 16 casos suspeitos são
investigados.

Leia mais

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/05/11/oms-registra-348-casos-de-hepatite-misteriosa-em-20-paises.ghtml


Coreia do Norte relata primeira
morte por Covid-19 em meio a surto
CNN Brasil – 12/05/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Quase 188 mil pessoas estão em isolamento
depois que uma febre de origem não identificada
se espalhou no país desde o final de abril.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/coreia-do-norte-relata-primeira-morte-por-covid-19-em-meio-a-surto/


Brasil monitora 28 casos suspeitos
de hepatite misteriosa em crianças
Extra Classe - 28/04/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Notificações foram feitas por sete estados: São
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná,
Espírito Santo, Santa Catarina e Pernambuco.

Leia mais

https://veja.abril.com.br/saude/brasil-monitora-28-casos-suspeitos-de-hepatite-misteriosa-em-criancas/


Pesquisadores da Fiocruz encontram
nova linhagem do vírus da dengue
no Brasil
CNN Brasil – 10/05/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Genótipo cosmopolita do sorotipo 2 do vírus foi
encontrado fevereiro em amostra vinda de
Aparecida de Goiânia (GO).

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/pesquisadores-da-fiocruz-encontram-nova-linhagem-do-virus-da-dengue-no-brasil/


Covid-19: Média móvel de mortes fica
em 105 e fecha 10 dias em
estabilidade
UOL – 12/05/2022

NOTÍCIA NACIONAL

A média móvel de mortes pela covid-19 ficou hoje
em 105 registros e completou dez dias em
estabilidade...

Leia mais

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2022/05/12/covid-19-coronavirus-casos-mortes-12-de-maio.htm


Paciente que morreu com sarampo
em Porto Velho veio de garimpo do
Pará, diz Saúde
G1 – 06/05/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Óbito de paciente está sob investigação.
Município mantém sob vigilância outros quatro
casos suspeitos da doença.

Leia mais

https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2022/05/06/paciente-que-morreu-com-sarampo-em-porto-velho-veio-de-garimpo-do-para-diz-saude.ghtml


SC tem 2º caso suspeito de hepatite
grave de origem desconhecida
G1 – 10/05/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Segundo paciente é um adolescente de 16 anos
atendido em Balneário Camboriú. Primeiro caso
foi em menina de 7 anos, que teve alta após ficar
internada em Itajaí.

Leia mais

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2022/05/10/sc-tem-2o-caso-suspeito-de-hepatite-grave-de-origem-desconhecida.ghtml


SC chega a 26 mortes por dengue
em 2022
G1 – 09/05/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Em pouco mais de cinco meses, 2022 se tornou o
ano com mais mortes pela doença desde que
passou a contabilizar os dados sobre o Aedes
aegypti.

Leia mais

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2022/05/09/sc-chega-a-26-mortes-por-dengue-em-2022.ghtml


Vacinas da gripe e sarampo têm
baixa procura em Santa Catarina
Governo de Santa Catarina – 12/05/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Faltando menos de um mês para o fim das
Campanhas de Vacinação contra a gripe e contra
o sarampo, a Secretaria de Saúde de Santa
Catarina (SES) alerta para a baixa procura pelas
vacinas...

Leia mais

https://www.sc.gov.br/noticias/temas/saude/vacinas-da-gripe-e-sarampo-tem-baixa-procura-em-santa-catarina


Vigilância em Saúde fará quatro
mutirões contra dengue nesta
semana
Prefeitura Municipal de Chapecó – 10/05/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

A Vigilância em Saúde Ambiental fará nesta
semana quatro mutirões de combate ao mosquito
Aedes aegypti...

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5319/vigilancia-em-saude-fara-quatro-mutiroes-contra-dengue-nesta-semana


Mutirão de cirurgias odontológicas
atende mais 60 pacientes
Prefeitura Municipal de Chapecó – 10/05/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)
da Secretaria de Saúde de Chapecó atendeu 60
pacientes e realizou 55 cirurgias no sábado,
dentro de mais um mutirão de atendimentos....

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5317/mutirao-de-cirurgias-odontologicas-atende-mais-60-pacientes


Ambulatório Centro vai voltar para o
Ginásio Ivo Silveira
Prefeitura Municipal de Chapecó – 10/05/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Leia mais

O Ambulatório Centro, que realiza atendimentos
Covid e Dengue, tanto para crianças quanto
adultos, inclusive nos sábados, domingos e
feriados, vai retornar para o ginásio Ivo Silveira, a
partir do próximo domingo.

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/5316/ambulatorio-centro-vai-voltar-para-o-ginasio-ivo-silveira
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