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OMS anuncia reunião para avaliar se Covid-19 ainda
representa emergência global

Link: https://bityli.com/W4bFz
Data de Detecção: 25/01/2023 
Fonte: Yahoo.noticias
Local de Notícia: Internacional

China diz que pico da Covid no país registrou 7 milhões de
casos em um dia

Link: https://bityli.com/3wLSx
Data da Detecção: 25/01/2023
Fonte: R7 internacional    
Local de Notícia: Internacional

Link: https://bityli.com/OEnF0

Data da Detecção: 25/01/2023

Fonte: CNN internacional

Local de Noticia  Internacional

Após declarar vitória sobre a Covid-19, Coreia do Norte

identifica 'mal respiratório' e ordena isolamento

Desde o início de dezembro de 2022, o número de mortes semanais por Covid-
19 relatadas à Organização Mundial da Saúde (OMS) vem aumentando. No
total, nas últimas oito semanas, mais de 170 mil pessoas morreram em
consequência da infecção no mundo. O alerta é do diretor-geral da OMS,
Tedros Adhanom, que afirmou à imprensa nesta terça-feira (24) que o número
real de óbitos pode ser ainda maior. A OMS avalia que a vigilância e o
sequenciamento genético diminuíram drasticamente, tornando mais difícil
rastrear as variantes do coronavírus conhecidas e detectar novas linhagens
virais.

A Coreia do Norte ordenou, nesta quarta-feira (25), um bloqueio de 5 dias em
Pyongyang, capital do país, por "doenças respiratórias", informou a imprensa
estatal. Trata-se do primeiro bloqueio na cidade desde que o governo declarou
vitória sobre a Covid-19 em agosto passado. Os moradores de Pyongyang
receberam ordens de ficar em casa, a partir desta quarta até domingo, e
devem passar por várias verificações diárias de temperatura, informou o site
de notícias NK News, com sede em Seul, capital da Coreia do Sul, citando um
aviso do governo do norte. O aviso não menciona a Covid-19, mas indica que,
entre os males que se espalham pela capital, está a gripe comum, segundo o
relatório.

HONG KONG (Reuters) - As infecções diárias por Covid-19 na China atingiram
um pico de mais de 7 milhões por volta de 22 de dezembro, enquanto as
mortes chegaram a um pico de mais de 4.000 por dia em 4 de janeiro,
informou o Centro para Controle e Prevenção de Doenças do país nesta quarta-
feira. Os números, publicados no site do centro, vêm depois que um
importante cientista do governo disse no fim de semana que 80% da população
de 1,4 bilhão da China já foi infectada, tornando remota a possibilidade de uma
grande volta da Covid-19 nos próximos dois ou três meses. "Por volta de 22 de
dezembro de 2022, o número de pessoas infectadas e o número de consultas
ambulatoriais de febre atingiram um pico", afirmou o centro, com o número de
novas infecções "superando 7 milhões por dia e o número de consultas
ambulatoriais diárias de febre em 2,867 milhões". A China passou a fase de
pico de pacientes com Covid em clínicas de febre, salas de emergência e com
condições críticas, disse uma autoridade da Comissão Nacional de Saúde na
semana passada.
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Brasil tem média de 137 mortes por Covid; tendência

é de alta após cinco dias em estabilidade

Ao todo, 172.917.919 pessoas tomaram a segunda dose ou a dose única
de imunizante, o equivalente a 80,49% da população do país. Os dados
foram obtidos junto às secretarias estaduais de saúde. Nas últimas 24
horas, 13.965 brasileiros finalizaram o ciclo vacinal, com a aplicação de
13.918 segundas doses e 47 únicas. Ainda houve 10.231 vacinações com
a primeira e 68.126 com as de reforço, totalizando 92.322 doses
ministradas neste período . Até aqui, 182.638.799 pessoas se imunizaram
com a primeira dose, o que representa 85,02% da população nacional. O
total de vacinados com a terceira dose chegou a 108.249.561, enquanto
40.125.646 receberam a quarta. Quanto à vacinação infantil, 15.901.292
crianças entre 3 e 11 anos tomaram a dose inicial, o que representa
60,18% da população desta faixa etária; 11.120.344 concluíram o
esquema vacinal (42,08%).

Ministério da Saúde distribuirá 150 mil testes

rápidos de hanseníase

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 e serão destinados a pessoas que tiveram contato com pacientes
que tiveram a doença confirmada. Segundo a pasta, com esses novos testes
o Brasil passa à vanguarda mundial de diagnósticos da doença. O Sistema
Único de Saúde (SUS) contará com dois novos exames de apoio: o teste
rápido (sorológico) e o de biologia molecular (PCR). O ministério também
anunciou o aplicativo AppHans para dispositivos móveis.

O Brasil registrou 177 novas mortes por Covid no Brasil nesta terça-feira
(24), fazendo com que a média de óbitos pela doença ficasse em 137,
indicando tendência de estabilidade pelo sexto dia seguido. Os dados são
do consórcio de veículos de imprensa. média móvel de mortes está em
137 óbitos diários, tendência de alta após cinco dias de estabilidade; A
média de casos conhecidos está em 12 mil casos por dia, a mais baixa
desde 17 de novembro, quando marcou média de 11.525 casos
conhecidos. A tendência é de queda; Na vacinação, 108,2 milhões de
brasileiros tomaram a dose de reforço; 11,1 milhões de crianças estão
totalmente imunizadas ao receber pelo menos duas doses de vacinas.

Covid: 172,9 milhões de brasileiros completam 

vacinação, 80,4% da população. 

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-

noticias/redacao/2023/01/24/vacinacao-covid-19-

coronavirus-24-de-

janeiro.htm?cmpid=copiaecola
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Vacinas de rotina e Covid-19: veja onde Macapá oferta
imunizantes, em 27 de janeiro

Nesta sexta-feira (27), Macapá oferta vacinas contra a Covid-19 para pessoas
com ou sem comorbidades, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs),
das 8h às 17h, e também de forma itinerante no CEU das Artes da Zona Sul,
das 14h às 19h. Na ação no CEU das Artes, que segue até o dia 28 deste mês,
também são disponibilizadas vacinas contra Meningocócica C e outras de
rotina. As vacinas são destinadas a crianças até 10 anos, trabalhadores de
transportes coletivos, da área da educação e a profissionais e estudantes da
área da saúde. Para receber o imunizante é necessário apresentar carteira de
identidade e caderneta de vacinação. Profissionais e estudantes da área da
saúde precisam apresentar documento que comprove a atuação na área.

Zera Fila: busca ativa atenderá pacientes com alta

hospitalar que aguardam marcação de cirurgias

ortopédicas

.

Vacinação infantil contra Covid-19 retorna, em
Macapá

Imunizante disponibilizado é CoronaVac, destinado às crianças na faixa etária
de 3 anos a 4 anos, e de 11 meses e 29 dias. Nesta terça-feira (24), a
Prefeitura de Macapá retomou a aplicação de vacina contra a Covid-19 com o
imunizante CoronaVac – para crianças na faixa etária de 3 anos a 4 anos, e de
11 meses e 29 dias. O imunizante estava em falta em todo o país desde o
final de dezembro de 2022. Foram recebidas 2.400 doses de CoronaVac,
enviadas pelo Ministério da Saúde e repassadas pelo Governo do Estado.

O programa Zera Fila, lançado nesta terça-feira (24) para atender a
demanda reprimida de cirurgias ortopédicas da rede pública de saúde do
Amapá, também vai prestar assistência a pacientes que não estão
internados. São pessoas que chegaram a receber atendimento no Hospital
de Emergência (HE) de Macapá, mas tiveram alta médica para aguardar a
marcação da cirurgia em casa. Os procedimentos nestes pacientes devem
ser realizados depois de serem atendidos os 140 internados no HE e no
Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (Hcal), que devem passar por cirurgias
até 29 de fevereiro. Os atendimentos aos demais pacientes que derem
entrada no pronto-socorro continuam normalmente.
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“Eu sempre tive a maior preocupação com o calendário vacinal dela, que eu acho muito importante a imunização para evitar
várias doenças tanto pra ela, quanto para outras pessoas próximas dela”, disse a pedagoga.

“Esta será uma terceira fase, atendendo pessoas que tiveram algum trauma e foram para casa. Elas serão chamadas por nós
para fazerem cirurgias que não ocorreram há 3 meses, 5 meses, temos até caso de um ano atrás. Essa é uma demanda
gigantesca que estamos querendo atender para proporcionar uma melhor assistência a quem procura o HE”, destacou o
governador Clécio Luís.
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