
Clipping
DE NOTÍCIAS

z

O clipping é uma seleção de rumores de páginas
eletrônicas de notícias, mídias sociais e órgãos
públicos, com objetivo de aprimorar a capacidade
de alerta e respostas às emergências em Saúde
Pública. A publicação do Clipping é realizada sem a
verificação das áreas técnicas, não refletindo
necessariamente a opinião do CIEVS Municipal
Chapecó. O conteúdo é de responsabilidade da
fonte de informação.

Clipping nº 02 - 2023
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 02 

08/01/2023 a 14/01/2023



Cientistas revertem envelhecimento em ratos e
tentam repetir processo em humanos

CNN BRASIL – 13/01/2023

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Nos laboratórios de Boston, nos Estados Unidos,
ratos velhos e cegos recuperaram a visão e
desenvolveram cérebros mais jovens e
inteligentes, além de músculos e tecidos renais
mais saudáveis. Por outro lado, camundongos
jovens envelheceram prematuramente, com
resultados devastadores para quase todos os
tecidos de seus corpos.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/ratos-velhos-tornam-se-jovens-em-estudo-com-os-humanos-e-possivel/


Estudo mostra que China pode ter 900 milhões de
pessoas contaminadas por coronavírus

R7.COM – 14/01/2023

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Um novo estudo mostra que a China pode ter 900
milhões de pessoas contaminadas pelo
coronavírus. No Japão também a situação é difícil
e o país registrou recorde de mortes por Covid-19
num único dia.

Leia mais

https://recordtv.r7.com/fala-brasil/videos/estudo-mostra-que-china-pode-ter-900-milhoes-de-pessoas-contaminadas-por-coronavirus-14012023


Variante Kraken do coronavírus deve avançar no
Brasil, alerta Fiocruz

R7.com - 14/01/2023

NOTÍCIA NACIONAL

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) emitiu uma
nota de alerta na sexta-feira (13) para um
"aumento considerável" de possíveis casos da
variante XBB do coronavírus Sars-CoV-2 – a mais
transmissível já detectada – no país.

Leia mais

https://noticias.r7.com/saude/variante-kraken-do-coronavirus-deve-avancar-no-brasil-alerta-fiocruz-14012023


Janeiro Branco: A vida pede equilíbrio

Tribuna do Norte – 14/01/2023

NOTÍCIA NACIONAL

A saúde mental do Brasil não está nada bem.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)
em dados recentes, o país tem o maior número
de casos de depressão na América Latina, e é o
segundo no continente americano.

Leia mais

http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/janeiro-branco-a-vida-pede-equila-brio/555709


SES busca reduzir tempo de espera para cirurgias
oncológicas no Hospital Marieta Konder

Secretaria de Estado da Saúde - 09/01/2023

NOTÍCIA ESTADUAL

A redução da fila de espera de cirurgias
oncológicas foi a pauta da reunião entre a
diretoria do Hospital Marieta Konder Bornhausen
(HMKB), equipes técnicas da Secretaria de Estado
da Saúde (SES) e da Secretaria de Saúde de Itajaí,
com a Secretária de Estado da Saúde, Carmen
Zanotto.

Leia mais

https://saude.sc.gov.br/index.php/noticias-geral/13855-ses-busca-reduzir-tempo-de-espera-para-cirurgias-oncologicas-do-hospital-marieta-konder


Secretaria de Saúde monitora casos de doenças
diarreicas e alerta para os cuidados necessários
para a prevenção

DIVE SC - 10/01/2023

NOTÍCIA ESTADUAL

As altas temperaturas, típicas do verão, e o
aumento no fluxo de pessoas, especialmente nas
cidades litorâneas, faz com que os casos de
doenças diarreicas agudas (doenças infecciosas
gastrointestinais) sejam mais frequentes nesta
época do ano.

Leia mais

https://dive.sc.gov.br/index.php/noticias-todas/520-secretaria-de-saude-monitora-casos-de-doencas-diarreicas-e-alerta-para-os-cuidados-necessarios-para-a-prevencao


Hospital da Criança Augusta Müller Bohner
capacita colaboradores para atendimento a
crianças e adolescentes vítimas de Parada
Cardiorrespiratória

RÁDIO CHAPECÓ FM 100.1 - 13/01/2023

Quando os profissionais da saúde deparam-se
com a parada cardiorrespiratória, o tempo para a
ação é curto e definitivo. Precisam tomar as
medidas corretas porque as consequências
podem ir de danos cerebrais até a morte.

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL

https://www.radiochapeco.com.br/2023/01/13/hospital-da-crianca-augusta-muller-bohner-capacita-colaboradores-para-atendimento-a-criancas-e-adolescentes-vitimas-de-parada-cardiorrespiratoria/


COVID: Chapecó tem 172 casos ativos

Nd+ - 13/01/2023

Chapecó tem 172 casos ativos de Covid-19. São
outros 28 casos suspeitos. Sete pessoas estão
internadas. Os números foram atualizados nesta
sexta-feira (13) pela Prefeitura de Chapecó.

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL

https://www.radiochapeco.com.br/2023/01/13/covid-chapeco-tem-172-casos-ativos/


https://www.chapeco.sc.gov.br/
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