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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
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Número de mortos em terremoto pode ser 8 vezes
maior, alerta OMS

Globo.com - 06/02/2023

NOTÍCIA INTERNACIONAL

O número de mortos em decorrência dos fortes
terremotos na Turquia e na Síria pode ser oito
vezes maior, alertou a Organização Mundial da
Saúde (OMS). Dois tremores atingiram a região
com um intervalo de 12 horas na segunda-feira
(06/02) — e foram contabilizadas mais de 5 mil
mortes até agora (pelo menos 3.419 mil na
Turquia; e 1.602 na Síria).

Leia mais

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2023/02/07/numero-de-mortos-em-terremoto-pode-ser-8-vezes-maior-alerta-oms.ghtml


OMS: risco de gripe aviária em humanos segue
baixo, mas é preciso monitorar

UOL - 08/02/2023

NOTÍCIA INTERNACIONAL

A recente disseminação para mamíferos da gripe
H5N1, conhecida como gripe aviária, precisa ser
monitorada, mas o risco para humanos
permanece baixo, disse a OMS (Organização
Mundial da Saúde) nesta quarta-feira (8).

Leia mais

https://www.uol.com.br/vivabem/reuters/2023/02/08/oms-risco-de-gripe-aviaria-em-humanos-segue-baixo-mas-e-preciso-monitorar.htm


Pesquisador dos EUA alerta para circulação
simultânea da covid, gripe e VSR

UOL - 09/02/2023

NOTÍCIA INTERNACIONAL

A semelhança entre os sintomas que a gripe e a
covid-19 provocam já causou bastante confusão
desde que o coronavírus começou a se espalhar
pelo mundo, ainda em 2019. No entanto, desde o
final de 2022, alguns países registraram um
aumento no número de casos de uma terceira
doença que se manifesta de maneira similar: o
vírus sincicial respiratório (VSR).

Leia mais

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2023/02/09/pesquisador-dos-eua-alerta-para-circulacao-simultanea-da-covid-gripe-e-vsr.htm


Epidemia de drogas Z para insônia provoca
alucinações e confusão mental

ESTADO DE MINAS - 05/02/2023

NOTÍCIA NACIONAL

Um vídeo postado numa rede social no fim de
dezembro fez soar um alerta entre os amigos de
Matias (nome fictício). Era o registro de um
inusitado passeio na chuva pela orla do Rio de
Janeiro, narrado com uma voz estranhamente
embargada. "Eu tomei um zolpidem de tarde
porque estava muito ansioso e queria dormir, ...,
e essa é a última lembrança que eu tenho daquele
dia" Leia mais

https://www.em.com.br/app/noticia/saude-e-bem-viver/2023/02/05/interna_bem_viver,1451847/epidemia-de-drogas-z-para-insonia-provoca-alucinacoes-e-confusao-mental.shtml


Baixa adesão à vacina contra o HPV preocupa
especialistas

NOTÍCIAS DO ES - 08/02/2023

NOTÍCIA NACIONAL

Muito menor do que o esperado. Esse foi o
resultado registrado pelo Programa Nacional de
Imunização sobre a campanha de vacinação
contra o HPV, uma infecção sexualmente
transmissível (IST) que pode evoluir para cânceres
bastante agressivos, como o de colo de útero. A
baixa adesão à vacina leva o Ministério da Saúde
a prever, para 2023, mais de 17 mil novos casos.

Leia mais

https://noticiasdoes.com.br/noticia/26209/baixa-adesao-a-vacina-contra-o-hpv-preocupa-especialistas


Planos de saúde terão de cobrir tratamento com
remédio mais caro do mundo

UOL - 08/02/2023

NOTÍCIA NACIONAL

A diretoria colegiada da ANS (Agência Nacional de
Saúde Suplementar) aprovou, na última segunda-
feira (6), a incorporação do medicamento
Onasemnogeno abeparvoveque, na lista de
coberturas obrigatórias das operadoras de planos
de saúde.

Leia mais

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2023/02/08/planos-de-saude-terao-de-cobrir-tratamento-com-zolgensma.htm


Governo do estado lança programa para zerar fila
de cirurgias ainda em 2023

SES SC - 06/02/2023

NOTÍCIA ESTADUAL

O governador Jorginho Mello e a secretária de
Estado da Saúde, Carmen Zanotto, apresentaram
nesta segunda-feira, 6, o Programa Estadual de
Cirurgias Eletivas, com a meta de zerar, em até
seis meses, a lista de espera por procedimentos
cirúrgicos na rede pública de saúde do Estado.

Leia mais

https://www.saude.sc.gov.br/index.php/noticias-geral/13882-governo-do-estado-lanca-programa-para-zerar-fila-de-cirurgias-ainda-em-2023


SC tem 142 casos confirmados de dengue e mais
de 720 em investigação

Nd+ - 08/02/2023

NOTÍCIA ESTADUAL

O novo informe epidemiológico de Santa Catarina
mostra que o Estado já contabiliza 142 casos
confirmados de dengue e 727 permanecem em
investigação. Os dados são da DIVE/SC (Diretoria
de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina) e
consideram os números de 1° de janeiro a 4 de
fevereiro deste ano.

Leia mais

https://ndmais.com.br/saude/sc-tem-142-casos-confirmados-de-dengue-e-mais-de-720-em-investigacao/


SC: espécie de inseto que causou infestação é
revelada por laboratório

METRÓPOLES - 08/02/2023

NOTÍCIA ESTADUAL

O inseto que causou uma infestação em cidades
do Litoral Sul de Santa Catarina no último
domingo (5/2) é conhecido como tripes, da ordem
Thysanoptera. A identificação foi feita pelo
Laboratório Central de Saúde Pública do Estado
do Rio Grande do Sul (Lacen-RS).

Leia mais

https://www.metropoles.com/brasil/sc-especie-de-inseto-que-causou-infestacao-e-revelada-por-laboratorio


Chapecó reforça combate à Dengue com ações em
empresas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ – 08/02/2023

Orientações sobre os cuidados para evitar a
proliferação do mosquito Aedes Aegypti
transmissor dos vírus da Dengue, Zika vírus e
Chikungunya. Esse foi o objetivo de uma atividade
realizada pelas equipes de Educação em Saúde da
Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde, em
parceria com a Agroindústria Aurora.

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/6450/chapeco-reforca-combate-a-dengue-com-acoes-em-empresas


Resgate Social e CAPS AD realizam ação
intersetorial sobre dependência química

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ – 08/02/2023

O mês de fevereiro iniciou com uma ação
realizada pela equipe do Centro de Atenção
Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD),
juntamente com a equipe de Resgate Social, onde
foi feita a conscientização sobre dependência
química e a oferta de acompanhamento nos
serviços para pessoas em situação de rua
dependentes de álcool e outras drogas.

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/6445/resgate-social-e-caps-ad-realizam-acao-intersetorial-sobre-dependencia-quimica


Chapecó usa drone para ações de combate à
Dengue

Clic RDC – 09/02/2023

Com cinco casos confirmados de dengue em
Chapecó, as ações de combate a proliferação ao
mosquito Aedes Aegypti transmissor dos vírus da
Dengue, Zika Vírus e Chikungunya seguem em
todos os bairros. Orientação, palestras e visitas
estão entre as atividades, que agora também tem
o auxílio de um Drone para fiscalizar os locais de
difícil acesso.

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL

https://clicrdc.com.br/saude/chapeco-usa-drone-para-acoes-de-combate-a-dengue/


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