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Clipping
DE NOTÍCIAS
O clipping é uma seleção de rumores de páginas
eletrônicas de notícias, mídias sociais e órgãos
públicos, com objetivo de aprimorar a capacidade
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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NOTÍCIA INTERNACIONAL
Ômicron: o que se sabe sobre a nova
variante do coronavírus
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SÁUDE - 29/11/2021

A Organização Mundial da Saúde (OMS)
classificou a B.1.1.529 como variante de
preocupação no dia 26 de novembro. Ainda
há dúvidas sobre transmissibilidade. Medidas
não farmacológicas e vacinação seguem sendo
fundamentais.
Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
Adolfo
Lutz
confirma
variante
ômicron em dois testes positivos de
Covid no Brasil
O GLOBO - 30/11/2021

Casos são de um homem e uma mulher que
vieram da África do Sul e desembarcaram em
São Paulo. O Instituto Adolfo Lutz confirmou
nesta terça-feira (30) dois resultados positivos
para a variante ômicron do coronavírus no
Brasil.
Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
Dezembro vermelho: Saúde alerta
para a importância da prevenção
combinada, diagnóstico precoce e
adesão ao tratamento contra o
HIV/Aids
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/DIVE/SC – 01/12/2021

O dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta
Contra a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida
- Aids. É uma doença que já matou milhões de
pessoas em todo o mundo, hoje pode ser evitada
com o diagnóstico precoce e a adesão ao
tratamento.
Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Dia D de combate a dengue eliminou
1,7 mil depósitos
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 27/11/2021

A Vigilância em Saúde Ambiental promoveu no
sábado pela manhã o Dia D de Combate à
Dengue, no bairro Efapi. A ação foi nos
loteamentos Alice, Mirante do Sul e Vila
Esperança.

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Chapecó terá o “Vacimóvel” para
busca ativa de quem não está
imunizado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – 29/11/2021

Diante do atraso de cerca de 12 mil pessoas na
vacinação contra a Covid, a Administração
Municipal de Chapecó vai implantar uma
estratégia de busca ativa de quem ainda não está
imunizado contra a Covid.

Leia mais
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