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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
Bebês expostos à Covid no
mostram
mudanças
neurodesenvolvimento

útero
no

VEJA – 08/06/2022

Bebês nascidos de mães que tiveram Covid-19
durante a gravidez podem apresentar diferenças
nos resultados do neurodesenvolvimento, de
acordo com uma análise preliminar apresentada
no 30º Congresso Europeu de Psiquiatria, em
abril.
Leia mais

NOTÍCIA INTERNACIONAL
Moderna anuncia vacina contra a Covid
com eficácia para ômicron
VEJA – 08/06/2022

A empresa de biotecnologia Moderna divulgou
nesta quarta-feira, 8, dados preliminares de
ensaios clínicos sobre uma candidata a vacina
bivalente com foco na variante ômicron do SARSCoV-2, vírus causador da Covid-19.

Leia mais

NOTÍCIA INTERNACIONAL
EUA deixarão de exigir teste de covid
para passageiros que chegam ao país
de avião
UOL NOTÍCIAS– 10/06/2022

Os Estados Unidos deixarão de exigir testes de
covid-19 pré-embarque para passageiros que
viajam de avião para o país a partir de 0h01 de
domingo, após uma forte pressão das companhias
aéreas e da indústria de viagens, disse um
funcionário sênior do governo norte-americano à
Reuters.
Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
Brasil confirma 2º caso de varíola dos
macacos: o que se sabe até o momento
BBC NEWS - 11/06/2022

O segundo caso de varíola dos macacos no Brasil
foi confirmado neste sábado (11/6) pela
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.
Trata-se de um homem de 29 anos que, segundo
a entidade, está em isolamento na cidade de
Vinhedo, no interior do Estado.
Leia
Leia mais
mais

NOTÍCIA NACIONAL
Anvisa orienta hospitais sobre casos de
varíola dos macacos
UOL Noticias - 09/06/2022

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
publicou a Nota Técnica 03/2022 para orientar
hospitais, clínicas e demais serviços de saúde
sobre os procedimentos que devem ser feitos nos
casos envolvendo varíola dos macacos
(Monkeypox) no país.
Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
Projeto avalia impactos de mudanças
climáticas na propagação de doenças
visa orienta hospitais sobre casos de
varíola dos macacos
Icict Fiocruz- 09/06/2022

Um projeto envolvendo cientistas do Brasil e de
outros países vai pesquisar como as mudanças
climáticas podem alterar a incidência de doenças
transmitidas por mosquitos, como o Aedes
aegypti.
Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
SES instala sala de situação para
acompanhamento da emergência em
saúde
DiVE SC– 10/06/2022

Para monitorar as ações que estão sendo
realizadas frente a emergência em saúde do
Estado de Santa Catarina, decretada desde o dia 3
de junho, será publicada nesta sexta-feira a
portaria que institui a instalação da Sala de
Situação.
Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
Estado
confirma
1.758.208
casos,
1.722.990 recuperados e 21.899 óbitos
DiVE SC– 09/06/2022

O Governo de Santa Catarina informou que há
1.758.208 pacientes com teste positivo para
Covid-19, sendo que 1.722.990 estão recuperados
e 13.319 continuam em acompanhamento. Desde
o início da pandemia, 21.899 mortes foram
causadas pelo novo coronavírus. A taxa de
letalidade é de 1,25%.
Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
Imunização: vacinas da gripe e da
covid-19 podem ser aplicadas no
mesmo dia
DiVE SC– 07/06/2022

A campanha de vacinação contra a gripe no
estado foi estendida para toda população até 24
de junho ou até que os estoques de vacinas sejam
zerados. Paralelamente à vacinação contra a
gripe, continua a aplicação de doses contra a
Covid-19.
Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Chapecó recebe 21 mil doses e reforça
vacinação da Covid por agendamento
Prefeitura Municipal de Chapecó – 10/06/2022

A Um lote com 21 mil doses de vacina contra a
Covid, da Astrazeneca/Oxford, Pfizer e Janssen,
chegou ontem, quinta-feira, em Chapecó. Com
isso a Secretaria de Saúde de Chapecó reforçou a
oferta de vacina por agendamento, abrindo
horário na maioria das unidades de saúde.

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Prefeitura
realiza
ações
conscientização ambiental

de

Prefeitura Municipal de Chapecó – 10/06/2022

A Prefeitura de Chapecó está com uma série de
ações neste mês de junho, em comemoração ao
Dia do Meio Ambiente, que é 5 de junho. Durante
a semana foram realizadas ações de
sensibilização da população para a separação e
destinação correta dos resíduos, com o
envolvimento das ações dos catadores.
Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
NAPA realiza operação contra o frio
Prefeitura Municipal de Chapecó – 10/06/2022

A equipe do Núcleo de Apoio aos Pequenos
Animais (NAPA), realizou nesta sexta-feira um
operação contra o frio. De acordo com a
madrinha e voluntária do NAPA, a primeira dama
Fabiana Matte Rodrigues, foram distribuídas 30
casinhas, obtidas através de uma parceria com o
Complexo Penitenciário de Chapecó, além de
cobertores e ração.
Leia mais
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