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Surto de Covid na China preocupa mundo

CORREIO DO POVO - 07/01/2023

NOTÍCIA INTERNACIONAL

A China vive um enorme surto de Covid-19,
depois de encerrar, em 7 de dezembro, as rígidas
restrições sanitárias aplicadas durante anos.
Nesse contexto, cada vez mais países se
preocupam com a falta de informação e de
transparência sobre a situação real e impõem
restrições às pessoas que viajam a partir do país
asiático.

Leia mais

https://www.correiodopovo.com.br/especial/surto-de-covid-na-china-preocupa-mundo-1.969367


Três tendências que vão guiar a saúde no mundo
em 2023

UOL – 01/01/2023

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Remédios psicodélicos e revoluções nas vacinas:
essas são algumas das tendências para a saúde
previstas para 2023. No terceiro ano de
pandemia, a ciência mira em imunizantes para
barrar as transmissões da Covid, enquanto
pesquisadores buscam a cura para doenças
mentais, como depressão e Alzheimer.

Leia mais

https://gizmodo.uol.com.br/tres-tendencias-que-vao-guiar-a-saude-no-mundo-em-2023/


Saúde recomenda dose de reforço contra a covid a
partir dos 5 anos

CORREIO DO BRASIL - 05/01/2023

NOTÍCIA NACIONAL

Nota técnica publicada na quarta-feira define que
o intervalo entre a segunda dose e a dose de
reforço contra a covid-19 deve ser de, pelo
menos, 4 meses. De acordo com a publicação, a
imunização complementar, no caso de crianças
que tomaram a primeira e a segunda dose da
Pfizer ou da CoronaVac, deve ser feita com a
vacina pediátrica da Pfizer.

Leia mais

https://www.correiodobrasil.com.br/saude-recomenda-dose-reforco-contra-covid-partir-5-anos/


Sistema de saúde não está preparado para
atender pacientes obesos, dizem especialistas

O GLOBO - 06/01/2023

NOTÍCIA NACIONAL

A notícia da morte de um jovem obeso de 25 anos
após ter esperado por mais de três horas uma
maca especial gerou indignação. Vitor Augusto
Marcos de Oliveira faleceu na porta do Hospital
Geral de Taipas, na Zona Norte de São Paulo, na
quinta-feira.

Leia mais

https://oglobo.globo.com/saude/medicina/noticia/2023/01/sistema-de-saude-nao-esta-preparado-para-atender-pacientes-obesos-dizem-especialistas.ghtml


Covid-19: variante mais transmissível do mundo
pode chegar a SC antes do previsto

nd+ - 06/01/2023

NOTÍCIA ESTADUAL

O primeiro caso da subvariante da Ômicron
XBB.1.5 no Brasil foi divulgado nesta quinta-feira
(5) pela rede de saúde integrada Dasa. Um
paciente de Indaiatuba, no interior de São Paulo,
teve sua amostra sequenciada após uma coleta
em novembro de 2022. A subvariante é
considerada a mais transmissível até agora pela
OMS (Organização Mundial da Saúde).

Leia mais

https://ndmais.com.br/saude/covid-19-variante-mais-transmissivel-do-mundo-pode-chegar-a-sc-antes-do-previsto/


Médico se inspira em modelo espanhol e faz SC
ser líder em doação de órgãos

YAHOO- 07/01/2023

NOTÍCIA ESTADUAL

A adoção de práticas humanitárias reduziu a
rejeição de doação de órgãos em hospitais
públicos de Santa Catarina. Em 2007, a cada dez
entrevistas realizadas com parentes de pacientes
que tiveram morte encefálica diagnosticada, sete
se recusavam a autorizar o procedimento. Esse
número caiu para três em 2021, ou seja, a recusa
que era de 70% desabou para 31%.

Leia mais

https://br.noticias.yahoo.com/m%C3%A9dico-se-inspira-em-modelo-140000479.html


Secretaria de Saúde faz balanço dos atendimentos
prestados em Saúde Bucal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ - 06/01/2023

Gerência de Saúde Bucal, da Secretaria de Saúde
de Chapecó, divulgou nesta semana um balanço
dos atendimentos prestados, em 2022 à
população usuária do serviço de saúde bucal do
município, tanto na atenção básica como no
Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/6351/secretaria-de-saude-faz-balanco-dos-atendimentos-prestados-em-saude-bucal
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