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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
Américas têm déficit de 600 mil
profissionais de saúde, segundo a
OMS
Globo.com– 29/05/2022

A diretora da Organização Pan-Americana da
Saúde da OMS (OPAS), afirma que o déficit da
força de trabalho em saúde nas Américas chega a
600 mil profissionais. A declaração foi dada na
última sexta-feira (27).
Leia mais

NOTÍCIA INTERNACIONAL
Pacientes com varíola devem evitar
contato com alguns animais de
estimação
BBC NEWS – 29/05/2022

Os pacientes com varíola devem evitar qualquer
contato com seus animais de estimação por 21
dias, de acordo com novos conselhos da UKSA
(Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido).

Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
4 estados brasileiros aumentam
alerta para varíola dos macacos
Isto É - 26/05/2022

Os estados da Bahia, Santa Catarina, Mato Grosso
do Sul e Espírito Santo emitiram alerta para o
aumento da atenção em relação à possibilidade
de casos da varíola dos macacos.

Leia mais
mais
Leia

NOTÍCIA NACIONAL
Secretaria de Saúde confirma quinto
caso suspeito de raiva humana em
Minas
msn - 29/05/2022

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
(SES_MG) confirmou que, na sexta-feira (27/05),
foi notificada sobre mais um caso suspeiro de
raiva humana. A paciente é um a menina de
quatro anos...

Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
Brasil registra 62 mortes e mais de 8
mil casos de Covid-19 em 24 horas
CNN Brasil – 29/05/2022

O Brasil registrou 62 mortes e 8.195 casos de
Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados foram
divulgados pelo Ministério da Saúde neste
domingo (29).

Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
Profissionais
da
Vigilância
Epidemiológica de SC participam de
oficina sobre Emergências em Saúde
Pública
DIVE SC – 26/05/2022

O principal objetivo da 1ª Oficina de Integração
do Centro de Informações Estratégicas de
Vigilância em Saúde (CIEVS) da Diretoria de
Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina
(DIVE/SC) foi fortalecer as ações da rede como
ferramenta para o enfrentamento das
emergências em saúde pública.
Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
Dengue em SC: Saúde implanta nova
tecnologia de armadilhas para
dispersar inseticidas
DiVE SC– 27/05/2022

A Secretaria do Estado da Saúde, com o apoio da
Organização Pan Americana de Saúde (OPAS)
realiza na próxima semana uma oficina de
capacitação teórica e prática com pesquisadores
da Fiocruz para a implantação de uma nova
tecnologia das armadilhas dispersoras de
inseticida no estado.
Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Ambulatório de lesões de pele de
Chapecó tem 300 altas em um ano
Clic RDC – 26/05/2022

O Ambulatório de lesões de pele, um dos serviços
da Secretaria de Saúde de Chapecó, já chegou em
295 altas desde junho do ano passado e, até o
final do mês, deve bater a marca de 300 altas em
um ano.

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Capacitação
integra
coleta
resíduos e combate à dengue

de

Prefeitura Municipal de Chapecó – 27/05/2022

O lixo descartado de maneira inadequada
também contribui para a proliferação do
mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue,
Zika e Chikungunya. Por isso a Prefeitura de
Chapecó está com ações integradas entre as
secretarias e Saúde e de Infraestrutura Urbana,
nos mutirões por exemplo.
Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Mais de 60 mil doses de vacina já
foram aplicadas pelas equipes do
Vacimóvel
Prefeitura Municipal de Chapecó – 25/05/2022

Em apenas seis meses de funcionamento as
equipes do Vacimóvel já aplicaram 62.210 doses,
a grande maioria de Covid... O Vacimóvel foi uma
ideia da Administração Municipal para facilitar o
acesso da população, em pontos de grande
concentração, locais longe de postos de saúde e
em horários diferenciados.
Leia mais
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