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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
OMS não recomenda vacinação em
massa para varíola dos macacos
VEJA – 01/06/2022

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou
em coletiva nesta quarta-feira, 1°, que não
recomenda que os países façam a vacinação em
massa contra a varíola dos macacos (monkeypox,
em inglês), zoonose viral capaz de infectar
humanos...
Leia mais

NOTÍCIA INTERNACIONAL
Vietnã anuncia 1ª vacina do mundo
contra peste suína africana
DIARIO DO PERNAMBUCO – 02/06/2022

O Vietnã anunciou, nesta quinta-feira (2), que
desenvolveu, em colaboração com pesquisadores
americanos, a primeira vacina no mundo a ser
aplicada em porcos para combater a peste suína
africana.

Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
Fiocruz aponta que Covid tem índice de
59,6% e segue em alta no país
VEJA- 01/06/2022

A Covid-19 corresponde a quase 60% dos casos de
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) nas
últimas quatro semanas no país e mantém o
aumento nas tendências de curto e longo
prazos...

Leia
Leia mais
mais

NOTÍCIA NACIONAL
Campanha da Fiocruz alerta
impactos ambientais do tabaco

para

FIOCRUZ - 31/05/2022

Designado como Centro de Conhecimento para os
Artigos 17 e 18 da Convenção-Quadro para o
Controle do Tabaco (CQCT) da Organização
Mundial da Saúde (OMS), o Centro de Estudos
sobre Tabaco e Saúde (Cetab) da Escola Nacional
de Saúde Pública Sérgio Arouca (Ensp/Fiocruz)
lança, nesta terça-feira (31/5), uma campanha
que expõe os impactos ambientais do cultivo e
uso do tabaco.
Leia mais
mais
Leia

NOTÍCIA NACIONAL
Ministério da Saúde investiga 68 casos
de hepatite fulminante no país
Metrópoles - 01/06/2022

O Brasil tem 68 casos de hepatite fulminante em
investigação. Conforme a atualização de dados
feita pelo Ministério da Saúde, o país notificou 95
casos da doença até terça-feira (31/5). Desses, 27
foram descartados e um foi classificado como
caso provável.

Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
Nota à imprensa: caso suspeito de
Monkeypox em Santa Catarina
DiVE SC– 30/05/2022

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa
Catarina (SES/SC), por meio da Diretoria de
Vigilância Epidemiológica (DIVE/SC), informa que
foi notificado um caso suspeito de Monkeypox. O
Centro de Informações Estratégicas de Vigilância
em Saúde de Santa Catarina (CIEVS/SC) recebeu a
notificação na sexta-feira, 27 de maio.
Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
Vacinação em SC: adolescentes de 12 a
17 anos já podem tomar a dose de
reforço da vacina contra a Covid-19
DiVE SC– 30/05/2022

A Secretaria de Saúde de Santa Catarina (SES),
seguindo orientação do Ministério da Saúde (MS),
passa a recomendar a partir desta segunda-feira,
30, a aplicação da dose de reforço (DR) para
adolescentes de 12 a 17 anos. A orientação do
Ministério da Saúde (MS) está disponível na Nota
Técnica nº35/2022.
Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Vigilância alerta que 64% dos ativos da
Covid estão com vacina atrasada
Prefeitura Municipal de Chapecó – 31/05/2022

A Secretaria de Saúde de Chapecó realizou nesta
semana um levantamento de vacinação com os
casos ativos da Covid em Chapecó, cujo resultado
aponta que 64% dos ativos estão com a
vacinação atrasada.

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Equipe da Saúde de Chapecó participou
de reunião em Florianópolis
Prefeitura Municipal de Chapecó – 30/05/2022

Uma equipe da Secretaria de Saúde de Chapecó
participou na semana passada da 1ª Oficina de
Integração do Centro de Informações Estratégicas
em Vigilância em Saúde (CIEVS) da Diretoria de
Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina
(DIVE/SC).
Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Vacina contra a gripe é liberada para
todos a partir de sexta-feira
Prefeitura Municipal de Chapecó – 02/06/2022

A partir de sexta-feira a vacina contra a Influenza,
que estava restrita a grupos prioritários, será
liberada para o restante da população, acima de
seis
meses
de
idade.
A decisão foi comunicada no final da tarde desta
quarta-feira, pela Secretaria de Saúde de
Chapecó.
Leia mais
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