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Reino Unido retira exigência de teste
de Covid-19 para viajantes vacinados
CNN BRASIL - 24/01/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Viajantes totalmente vacinados que chegam ao
Reino Unido não precisarão mais fazer o teste de
Covid-19, disse o secretário dos Transportes,
Grant Shapps, nesta segunda-feira (24), a medida
que o governo estabelece planos para superar as
medidas restritivas e conviver com o vírus

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/reino-unido-retira-exigencia-de-teste-de-covid-19-para-viajantes-vacinados/


Cientistas estão de olho em novo
subtipo da variante ômicron, que já é
dominante na Dinamarca
Globo.com - 24/01/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Cientistas do mundo todo estão prestando
atenção em um novo subtipo da variante
ômicron, chamado BA.2. Na Dinamarca, esse
novo subtipo já superou a versão original da
variante ômicron, a BA.1, maior causadora de
covid-19 no mundo neste momento

Leia mais

https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2022/01/cientistas-estao-de-olho-em-novo-subtipo-da-variante-omicron-que-ja-e-dominante-na-dinamarca.html


Saúde e Anvisa atualizam critérios
para seleção de doadores de sangue
na pandemia
SCC10 – 25/01/2022

NOTÍCIA NACIONAL

O Ministério da Saúde e a Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária) atualizaram
nesta terça-feira (25) os critérios para a doação
de sangue, que haviam sido revistos em março de
2020, por causa do risco de infecção pela covid-19

Leia mais

https://scc10.com.br/saude-bem-viver/saude-e-anvisa-atualizam-criterios-para-selecao-de-doadores-de-sangue-na-pandemia/


SP: Internados por Covid-19 em UTI
aumentam 563% em um mês
CNN BRASIL – 24/01/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Segundo o boletim epidemiológico de ontem (23),
a cidade de São Paulo registra atualmente 365
pessoas com Covid-19 internadas em leitos de
terapia intensiva (UTI)

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/sp-internados-por-covid-19-em-uti-aumentam-563-em-um-mes/


Após nove meses de queda, SC volta
a ter aumento nas mortes por Covid
NSC Total – 26/01/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Número de vítimas em janeiro já superou o
registrado em todo o mês de dezembro; só nesta
terça-feira (25), 34 mortes foram confirmadas

Leia mais

https://www.nsctotal.com.br/noticias/apos-nove-meses-de-queda-sc-volta-a-ter-aumento-nas-mortes-por-covid


SC tem 7 mortes por gripe H3N2,
incluindo bebê de 1 ano sem
comorbidade
Globo.com – 26/01/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Boletim da Dive leva em conta período entre 26
de dezembro de 2021 a 22 de janeiro deste ano.
Foram 84 casos de Influenza nesse intervalo

Leia mais

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2022/01/26/sc-tem-7-mortes-por-gripe-h3n2-incluindo-bebe-de-1-ano-sem-comorbidade.ghtml


Saúde de Chapecó inicia ação contra
a dengue focada na construção civil
Prefeitura Municipal de Chapecó– 24/01/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

A Secretaria de Saúde de Chapecó iniciou uma
ação de combate ao mosquito Aedes aegypti
focada no setor de construção civil

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/4842/saude-de-chapeco-inicia-acao-contra-a-dengue-focada-na-construcao-civil


Hanseníase – Aproveite o “Janeiro
Roxo” para conhecer, identificar e
tratar essa doença contagiosa
Prefeitura Municipal de Chapecó– 26/01/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Desde 2016 o Ministério da Saúde incentiva
campanhas educativas sobre a Hanseníase em
todo o território nacional. De acordo com a
Sociedade Brasileira de Hansenologia, o Brasil
está em segundo lugar no registro de casos da
doença, atrás apenas da Índia, com
aproximadamente 30 mil casos identificados por
ano Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/4848/hanseniase-aproveite-o-%E2%80%9Cjaneiro-roxo%E2%80%9D-para-conhecer-identificar-e-tratar-essa-doenca-contagiosa
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