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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.
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Agência dos EUA propõe esquema de vacinação
anual similar ao da gripe comum

REPORTER DIARIO - 23/01/2023

NOTÍCIA INTERNACIONAL

A agência reguladora de alimentos e
medicamentos dos Estados Unidos, Food and
Drug Administration (FDA), propôs simplificar o
calendário da vacinação contra covid-19 para que
as doses sejam distribuídas anualmente, como é
feito com as vacinas da gripe comum.

Leia mais

https://www.reporterdiario.com.br/noticia/3212229/agencia-dos-eua-propoe-esquema-de-vacinacao-anual-similar-ao-da-gripe-comum/


‘Supergonorreia’ sensível a antibióticos é
detectada nos EUA pela primeira vez

JP NEWS - 24/01/2023

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Foi detectado em Massachusetts, nos Estados
Unidos, no último dia 19, dois casos de uma cepa
de gonorreia conhecida por ser menos sensível a
vários antibióticos, informou o Departamento de
Saúde Pública. A cepa já tinha sido encontrada
anteriormente no Reino Unido e em países da
Ásia-Pacífico, porém é a primeira vez que ela é
registrada em solo norte-americano.

Leia mais

https://jovempan.com.br/noticias/mundo/supergonorreia-sensivel-a-antibioticos-e-detectada-nos-eua-pela-primeira-vez.html


OMS deve decidir em reunião nesta sexta se
Covid-19 ainda é emergência mundial

OLIBERAL.COM - 27/01/2023

NOTÍCIA INTERNACIONAL

O Comitê de Emergência do Regulamento
Sanitário Internacional da Organização Mundial
de Saúde (OMS) deve se reunir nesta sexta-feira
(27) para decidir se a Covid-19 ainda representa
uma emergência mundial. Desde o dia 30 de
janeiro de 2020, a doença foi declarada
emergência de saúde pública de importância
internacional pela OMS...

Leia mais

https://www.oliberal.com/mundo/oms-deve-decidir-em-reuniao-nesta-sexta-se-covid-19-ainda-e-emergencia-mundial-1.638833


Ministério da Saúde distribuirá 150 mil testes
rápidos de hanseníase

CNN BRASIL - 24/01/2023

NOTÍCIA NACIONAL

O Ministério da Saúde organizou, nesta terça-
feira (24), o evento Hanseníase no Brasil com
objetivo de divulgar ações contra a doença. A
pasta anunciou a distribuição de 150 mil testes
rápidos para detecção da doença. Os materiais
serão distribuídos para todo Brasil a partir de
fevereiro...

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/ministerio-da-saude-distribuira-150-mil-testes-rapidos-de-hanseniase/


Observa Infância: Bahia concentra internações de
bebês por desnutrição

Fiocruz- 26/01/2023

NOTÍCIA NACIONAL

Em 2022, o Sistema Único de Saúde (SUS)
registrou 2.754 internações de bebês menores de
1 ano por desnutrição, sequelas da desnutrição e
deficiências nutricionais - o equivalente a sete por
dia em todo o país. Dentre estados e capitais,
Bahia e Salvador concentraram o maior número
de hospitalizações: respectivamente 480 e 159.

Leia mais

https://portal.fiocruz.br/noticia/observa-infancia-bahia-concentra-internacoes-de-bebes-por-desnutricao


Covid longa pode estar associada à falta de
atividade física, sugere estudo

CNN BRASIL- 26/01/2023

NOTÍCIA NACIONAL

O elo entre sintomas persistentes da Covid-19 e a
inatividade física torna-se cada vez mais evidente.
Em estudo publicado recentemente no periódico
Scientific Reports, pesquisadores da Universidade
de São Paulo (USP) apontam que pacientes com
ao menos um sintoma prolongado da infecção
pelo coronavírus têm um risco 57% maior de
serem sedentários.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/covid-longa-pode-estar-associada-a-falta-de-atividade-fisica-sugere-estudo/


Vírus apontado como causador de surto de
diarreia é encontrado em rio de Florianópolis

Globo.com - 23/01/2023

NOTÍCIA ESTADUAL

Agente foi detectado no Rio do Brás, que chega
até areia da praia de Canasvieiras, totalmente
imprópria para banho. Especialista aponta que
falta de saneamento básico pode ajudar na
circulação do vírus.

Leia mais

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2023/01/23/virus-apontado-como-causador-de-surto-de-diarreia-e-encontrado-em-rio-de-florianopolis.ghtml


SC registra recorde de transplantes em 2022

Nd+ - 23/01/2023

NOTÍCIA ESTADUAL

Santa Catarina teve o seu melhor desempenho da
história nos transplantes, com 1.521
procedimentos em 2022, aponta a SES (Secretaria
de Estado da Saúde). Além disso, a SC
Transplantes registrou 728 notificações de
potenciais doadores no último ano, sendo que
329 foram doadores efetivos, 35 a mais do que
em 2021.

Leia mais

https://ndmais.com.br/saude/sc-tem-registra-recorde-de-transplantes-em-2022/


SC registra recorde de transplantes em 2022

DIVE SC - 23/01/2023

NOTÍCIA ESTADUAL

Desde o ano de 2016, Santa Catarina vem
registrando queda nas coberturas vacinais,
abrangendo todas as vacinas do calendário básico
de crianças até 1 ano de idade. Entretanto, com o
esforço empreendido pelas equipes..., esse
quadro começa a se modificar.

Leia mais

https://dive.sc.gov.br/index.php/noticias-todas/519-santa-catarina-registra-aumento-nas-coberturas-vacinais-e-alcanca-a-meta-de-vacinacao-em-criancas-com-a-vacina-triplice-viral


Secretaria de Saúde apoia campanha do "Janeiro
Branco“

Prefeitura Municipal de Chapeco - 23/01/2023

O Janeiro Branco é uma campanha nacional que
tem como objetivo a conscientização das pessoas
quanto a necessidade de reconhecer a
importância da saúde mental em suas vidas. O
mês de janeiro é estratégico para essa campanha,
uma vez que neste período do ano, as pessoas
estão mais focadas em resoluções e metas...

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/6391/secretaria-de-saude-apoia-campanha-do-


Mutirão contra a Dengue realizou 839 visitas no
bairro Desbravador

Prefeitura Municipal de Chapeco - 23/01/2023

No primeiro mutirão de combate ao mosquito
Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika e
Chikungunya, foram realizadas 839 visitas pela
Vigilância em Saúde Ambiental de Chapecó,
sábado, no bairro Desbravador. As visitas
incluíram 14 pontos estratégicos.

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/6390/mutirao-contra-a-dengue-realizou-839-visitas-no-bairro-desbravador


COVID-19: Chapecó tem menos de 100 casos
ativos

Radio Chapeco FM 100.1 - 26/01/2023

Chapecó tem 95 casos ativos de Covid-19. São
outros 09 casos suspeitos. Duas pessoas estão
internadas. Os números foram atualizados nesta
segunda-feira (23) pela Prefeitura de Chapecó.

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL

https://www.radiochapeco.com.br/2023/01/23/covid-19-chapeco-tem-menos-de-100-casos-ativos/


Mulher morre e 10 pessoas ficam feridas após
parede de prédio cair em Chapecó

Nd + - 23/01/2023

Uma mulher morreu e outras 10 pessoas ficaram
feridas após parte da parede de um prédio em
construção cair sobre uma casa onde funcionava
um espaço religioso, em Chapecó, no Oeste de
Santa Catarina. A queda ocorreu durante uma
forte chuva, na tarde desta segunda-feira (23).

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL

https://ndmais.com.br/seguranca/bombeiros/mulher-morre-e-10-pessoas-ficam-feridas-apos-parede-de-predio-cair-em-chapeco/


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