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Canadá: o polêmico plano para legalizar eutanásia
para pessoas com doenças mentais

UOL – 18/01/2023

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Enquanto o Canadá se prepara para alargar o
escopo da lei de eutanásia para incluir pessoas
que sofrem de doenças mentais, parte da
população —o que inclui muitos médicos —
questiona se o programa de morte assistida do
país está avançando rápido demais.

Leia mais

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/bbc/2023/01/18/canada-polemico-plano-para-legalizar-eutanasia-para-pessoas-com-doencas-mentais.htm


Por que não “Pi”? Variantes ainda estão presas na
Ômicron, mesmo que o coronavírus continue a
sofrer mutações

CNN BRASIL – 17/01/2023

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Você deve ter ouvido falar que há um novo “spin-
off” da Ômicron que está ganhando terreno
rapidamente nos Estados Unidos. Talvez você
queira perguntar ao seu médico sobre isso ou
procurar mais informações online – mas como ela
se chama mesmo? Exatamente. Os cientistas
conhecem como XBB.1.5, ...

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/por-que-nao-pi-variantes-ainda-estao-presas-na-omicron-mesmo-que-o-coronavirus-continue-a-sofrer-mutacoes/


Pessoas que frequentam espaços verdes usam
menos remédios para saúde mental

YAHOO– 18/01/2023

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Cientistas finlandeses descobriram que pessoas
que visitam, de três a quatro vezes por semana,
parques, jardins comunitários e outros espaços
verdes urbanos usam menos medicações para a
saúde mental, como remédios para ansiedade,
insônia e depressão. Além disso, o hábito reduz o
risco de uso de medicamentos para pressão alta e
asma.

Leia mais

https://br.financas.yahoo.com/noticias/pessoas-que-frequentam-espa%C3%A7os-verdes-135412787.html


Nova cepa de gripe aviária dizima animais
silvestres e preocupa criadores

YAHOO– 18/01/2023

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Uma nova cepa de vírus do tipo influenza que
afeta aves matou cerca de 1.600 gansos das neves
em duas áreas do estado americano do Colorado,
segundo autoridades locais. Aves de rapina e
urubus também estão sendo afetados.

Leia mais

https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/nova-cepa-de-gripe-aviaria-dizima-animais-silvestres-e-preocupa-criadores/


Vacina em spray nasal contra a Covid recebe
financiamento e deve avançar para testes clínicos

CNN Brasil - 17/01/2023

NOTÍCIA NACIONAL

O Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de
São Paulo (Incor) recebeu recursos para a
continuidade do projeto de desenvolvimento da
vacina em formato de spray nasal contra a Covid-
19. De acordo com o Incor, o aporte de R$ 30
milhões foi aprovado pelo Ministério da Saúde e
permitirá que a pesquisa avance...

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/vacina-em-spray-nasal-contra-a-covid-recebe-financiamento-e-deve-avancar-para-testes-clinicos/


Brasil registra 24,2 mil novos casos de covid-19

Agência Brasil - 17/01/2023

NOTÍCIA NACIONAL

O Ministério da Saúde divulgou hoje (17) novos
números da pandemia da covid-19 no país. De
acordo com levantamento diário feito pela pasta,
o Brasil registrou, em 24 horas, 24,2 mil novos
casos da doença e 114 óbitos.

Leia mais

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2023-01/brasil-registra-242-mil-novos-casos-de-covid-19


Recorde de óbitos por dengue alerta para
prevenção

Fiocruz - 17/01/2023

NOTÍCIA NACIONAL

O Brasil chegou ao fim de 2022 com um triste
recorde: 1.016 brasileiros morreram por dengue,
como informa o Boletim Epidemiológico do
Ministério da Saúde. É o maior número de óbitos
pela doença já registrado desde o início do
relatório. A alta de casos fatais, geralmente
associados ao diagnóstico tardio da doença, pode
ter relação com o desvio das atenções para
mitigação da urgência ... Leia mais

https://portal.fiocruz.br/noticia/aedes-aegypti-recorde-de-obitos-por-dengue-alerta-para-prevencao


Defesa Civil de Santa Catarina mantém alerta de
chuva intensa até a madrugada desta quinta-feira

SC.GOV.BR - 18/01/2023

NOTÍCIA ESTADUAL

O governador Jorginho Mello esteve nesta manhã
na sede da Defesa Civil do Estado com o
comandante-geral do Corpo de Bombeiros
Militar, Fabiano de Souza, e o secretário de
Estado de Proteção e Defesa Civil, coronel
Armando Schroeder, para atualizar as
informações dos impactos da chuva nos
municípios catarinenses.

Leia mais

https://estado.sc.gov.br/noticias/defesa-civil-de-santa-catarina-mantem-alerta-de-chuva-intensa-ate-a-madrugada-desta-quinta-feira/


Governo do Estado amplia análise de amostras de
água devido ao aumento de casos de doenças
diarreicas

SC.GOV.BR - 17/01/2023

NOTÍCIA ESTADUAL

Devido ao aumento registrado no número de
casos de doenças diarreicas agudas detectado nos
municípios litorâneos do estado, as equipes
técnicas das diretorias de Vigilância
Epidemiológica e Sanitária e do Laboratório
Central de Saúde Pública (Lacen), ..., em parceria
com os municípios, iniciaram o trabalho de
análise das amostras de água... Leia mais

https://estado.sc.gov.br/noticias/governo-do-estado-amplia-analise-de-amostras-de-agua-devido-ao-aumento-de-casos-de-doencas-diarreicas/


SES INSTITUI GRUPO DE TRABALHO PARA
REDUÇÃO DO TEMPO DE ESPERA DAS CIRURGIAS
ELETIVAS

SC.GOV.BR - 16/01/2023

NOTÍCIA ESTADUAL

Com a finalidade de avaliar, discutir e propor
estratégias e ações para a redução do tempo de
espera por cirurgias eletivas, a Secretária Carmen
Zanotto instituiu, através da portaria pdf nº23 de
13 de janeiro, um grupo de trabalho composto
por integrantes de diferentes órgãos e entidades.

Leia mais

https://saude.sc.gov.br/index.php/noticias-geral/13863-ses-institui-grupo-de-trabalho-responsavel-por-elaborar-estrategias-e-acoes-para-a-reducao-do-tempo-de-espera-das-cirurgias-eletivas


Chapecó inicia a distribuição e acompanhamento
da profilaxia Pré-Exposição de risco ao HIV (PrEP)

Prefeitura Municipal de Chapeco - 17/01/2023

O Município de Chapecó em conjunto com o
governo de Santa Catarina e outras onze cidades
catarinenses assinaram a Declaração de Paris,
firmando o compromisso do Estado e dos
municípios com a estratégia da UNAIDS de
Aceleração da Resposta nas Cidades rumo ao fim
da epidemia de AIDS como ameaça à saúde
pública até 2030.

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL

https://chapeco.sc.gov.br/noticia/6377/chapeco-inicia-a-distribuicao-e-acompanhamento-da-profilaxia-pre-exposicao-de-risco-ao-hiv-prep?fbclid=PAAabgbPsbDGqjCZtWOwrjVsGiZZJQ0svr-CEGNN6monWLRkxmWY1P702ru5k


Mais de 40 mil chapecoenses sem a primeira dose
da vacina contra covid

Rádio Chapeco FM 100.1 - 15/01/2023

Boletim divulgado neste domingo (15), pela
Vigilância Epidemiológica, revela que 208.522
chapecoenses receberam a primeira dose da
vacina contra a covid. Segundo censo do IBGE
divulgado na semana que passou, o município
deve registrar 260 mil habitantes, o que significa
que cerca de 40 mil chapecoenses estariam sem a
primeira dose da vacina.

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL

https://www.radiochapeco.com.br/2023/01/15/mais-de-40-mil-chapecoenses-sem-a-primeira-dose-da-vacina-contra-covid/


CETHH apoia campanha Janeiro Roxo em prol do
combate à hanseníase

Rádio Chapeco FM 100.1 - 17/01/2023

O Centro Especializado em Tuberculose,
Hanseníase e Hepatites (CETHH) de Chapecó
alerta para os perigos da hanseníase e apoia
companha “Janeiro Roxo” de combate e
conscientização. A hanseníase, que atinge a pele e
as extremidades do corpo, é uma doença
transmitida através da fala, tosse ou espirro, ou
pelo contato próximo...

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL

https://chapeco.sc.gov.br/noticia/6376/cethh-apoia-campanha-janeiro-roxo-em-prol-do-combate-a-hanseniase


Tremores de terra são registrados em Chapecó

Rádio Chapeco FM 100.1 - 21/01/2023

O Comandante do 6º BBM de Chapecó Tenente
Coronel Walter Parizotto divulgou a informação
que moradores de Chapecó relataram tremores
de terra na noite da última sexta-feira (20). De
acordo com Parizotto, um terremoto foi
registrado na Argentina. Provavelmente, os
tremores foram notados na capital do Oeste.

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL

https://www.radiochapeco.com.br/2023/01/21/tremores-de-terra-sao-registrados-em-chapeco/


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