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Covid-19 se torna uma das causas mais comuns de
morte entre crianças

CNN BRASIL- 31/01/2023

NOTÍCIA INTERNACIONAL

A Covid-19 se tornou a oitava causa mais comum
de morte entre crianças nos Estados Unidos, de
acordo com um estudo publicado na segunda-
feira (30). As crianças têm uma probabilidade
significativamente menor de morrer de Covid-19
do que qualquer outra faixa etária – menos de 1%
de todas as mortes desde o início da pandemia
ocorreram entre menores de 18 anos...,

Leia mais

https://www.google.com/url?sa=D&q=https://www.cnnbrasil.com.br/saude/covid-19-se-torna-uma-das-causas-mais-comuns-de-morte-entre-criancas/&ust=1675786380000000&usg=AOvVaw1PXp-IK53cND8SGJ0eZWKy&hl=pt-BR&source=gmail


Bolívia ativa emergência sanitária devido a surto
de gripe aviária

CANAL RURAL - 01/02/2023

NOTÍCIA INTERNACIONAL

O Serviço Nacional de Sanidade Agropecuária e
Inocuidade Alimentar (Senasag) da Bolívia ativou,
no início desta semana, o Sistema Nacional de
Emergência Sanitária Animal e recomendou
aumentar as medidas de segurança nas granjas
produtoras de aves. De acordo com órgão, isso de
faz necessário devido à detecção de casos de
gripe aviária.

Leia mais

https://www.canalrural.com.br/noticias/pecuaria/bolivia-ativa-emergencia-sanitaria-devido-a-surto-de-gripe-aviaria/


Planeta pode cruzar limiares críticos de
aquecimento global mais cedo do que o esperado

CNN BRASIL- 31/01/2023

NOTÍCIA INTERNACIONAL

O planeta Terra pode cruzar limiares críticos de
aquecimento global mais cedo do que os modelos
anteriores previram, mesmo com uma ação
climática global coordenada, de acordo com um
novo estudo usando aprendizado de máquina.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/planeta-pode-cruzar-limiares-criticos-de-aquecimento-global-mais-cedo-do-que-o-esperado/


Estudo da USP mostra riscos à saúde de crianças
que dormem menos de 6 horas

VIVA BEM UOL - 04/02/2023

NOTÍCIA NACIONAL

Crianças entre cinco e sete anos de idade que
dormem menos de seis horas por noite têm mais
chances de desenvolver problemas cognitivos,
comportamentais, doenças do coração e
obesidade. Além disso, a restrição de sono e o
excesso de gordura corporal podem ser um
gatilho para o desenvolvimento de doenças
inflamatórias.

Leia mais

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2023/02/04/estudo-da-usp-mostra-como-a-restricao-de-sono-afeta-a-saude-de-criancas.htm


Sífilis congênita ainda é um desafio no Brasil

VEJA SAÚDE – 31/01/2023

NOTÍCIA NACIONAL

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível
que, se adquirida durante a gravidez, pode ser
passada ao feto. E a sífilis congênita, um quadro
delicado, pode ter as mais variadas
consequências, algumas delas fatais.

Leia mais

https://saude.abril.com.br/medicina/sifilis-congenita-ainda-e-um-desafio-no-brasil/


Última fase de testes das vacinas contra dengue e
chikungunya mostra resultados promissores

O DIA – 30/01/2023

NOTÍCIA NACIONAL

Os estudos para a produção das vacinas contra a
dengue e a chikungunya estão avançados no
Instituto Butantan, que prevê a disponibilização
dos imunizantes para a rede SUS no início de
2025. É o que afirmam Fernanda Boulos, diretora
médica do Butantan, e José Alfredo Moreira,
gerente de ensaios clínicos do instituto nesta
entrevista ao DIA.

Leia mais

https://odia.ig.com.br/brasil/2023/01/6564388-ultima-fase-de-testes-das-vacinas-contra-dengue-e-chikungunya-mostra-resultados-promissores.html


Santa Catarina tem estimativa de mais de 39 mil
casos de câncer em 2023

SES SC - 04/02/2023

NOTÍCIA ESTADUAL

O câncer é uma das principais causas de óbito no
mundo. Em Santa Catarina, a estimativa é que em
2023 existam 39 mil novos casos, conforme o
Instituto Nacional do Câncer (INCA). Apesar da
gravidade da doença, hábitos de vida saudáveis e
o diagnóstico precoce podem ajudar a reduzir a
mortalidade.

Leia mais

https://www.saude.sc.gov.br/index.php/noticias-geral/13881-santa-catarina-tem-estimativa-de-mais-de-39-mil-casos-de-cancer-em-2023


Hemosc Blumenau celebra aniversário com
aumento na captação de doações de sangue

SES SC - 01/02/2023

NOTÍCIA ESTADUAL

O Hemocentro Regional de Blumenau celebra
neste dia 1º de fevereiro 13 anos de atuação com
crescimento nas doações de sangue e plaquetas.
Em 2022, o Hemosc da região encerrou o ano
com 22.663 doações, crescimento de 3,87% na
comparação com o ano anterior.

Leia mais

https://saude.sc.gov.br/index.php/noticias-geral/13879-hemosc-blumenau-celebra-aniversario-com-aumento-na-captacao-de-doacoes-de-sangue


Batalhão de Operações Aéreas e Hemosc realizam
transfusão de sangue para socorrer grávida em
São João Batista

SES SC - 02/02/2023

NOTÍCIA ESTADUAL

O Batalhão de Operações Aéreas (BOA) do Corpo
de Bombeiros Militar de Santa Catarina realizou
na tarde desta quarta-feira, 1º, o socorro a uma
gestante com quadro de choque por perda de
grande volume de sangue no município de São
João Batista. O atendimento foi realizado com a
aeronave Arcanjo-01 e...

Leia mais

https://saude.sc.gov.br/index.php/noticias-geral/13880-batalhao-de-operacoes-aereas-e-hemosc-realizam-transfusao-de-sangue-para-socorrer-gravida-em-sao-joao-batista


Santa Catarina já investiga 402 casos de dengue
em 2023, em apenas 21 dias de análises

TROPICAL FM 99.1 - 31/01/2023

NOTÍCIA ESTADUAL

Os dados são da Diretoria de Vigilância
Epidemiológica de Santa Catarina e consideram os
números de 1° a 21 de janeiro deste ano.
Segundo este último boletim divulgado, foram
notificados 1.011 casos suspeitos de dengue em
Santa Catarina durante o período.

Leia mais

https://www.tropicalfm99.com.br/noticia/35461/santa-catarina-ja-investiga-402-casos-de-dengue-em-2023-em-apenas-21-dias-de-analises


Secretaria de Saúde de Chapecó promove
capacitação sobre a Dengue

Prefeitura Municipal de Chapeco - 02/02/2023

A secretaria de Saúde de Chapecó realiza nesta
quinta-feira uma atividade de capacitação sobre a
Dengue, no Centro de Cultura e Eventos Plinio
Arlindo de Nes. Participam da atividade 200
profissionais, principalmente médicos e
enfermeiros das unidades de Saúde, sendo
metade pela manhã e outra metade à tarde.

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/6425/secretaria-de-saude-de-chapeco-promove-capacitacao-sobre-a-dengue


Chapecó registra dois casos de dengue e um de
Chikungunya

Prefeitura Municipal de Chapeco – 31/01/2023

O primeiro caso de Chikungunya em Chapecó e
dois casos de dengue foram confirmados nesta
segunda-feira pela Secretaria de Saúde. De
acordo com o gerente de Vigilância em Saúde, ...,
o caso de Chikungunya é importado, de um
paciente que foi visitar os parentes em Minas
Gerais e voltou com a doença.

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/6418/chapeco-registra-dois-casos-de-dengue-e-um-de-chikungunya


Mutirão de combate à dengue ocorre neste
sábado, no bairro Esplanada

Prefeitura Municipal de Chapeco – 03/02/2023

A Secretaria de Saúde de Chapecó segue com
ações para combater o mosquito Aedes aegypti,
transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.
Neste sábado terá novo mutirão, desta vez no
bairro Esplanada, das 7h30 às 11h30, na região
próxima à Rádio Chapecó.

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/6430/mutirao-de-combate-a-dengue-ocorre-neste-sabado-no-bairro-esplanada


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

Clipping
DE NOTÍCIAS


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15

