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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
Saúde mental global piorou na
pandemia, diz OMS
Globo.com – 17/06/2022

A Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu a
todas as nações mais investimentos em saúde
mental, após a pandemia de Covid-19 gerar um
aumento acentuado de problemas associados a
esse tema em todo o mundo.

Leia mais

NOTÍCIA INTERNACIONAL
Ômicron BA.4 e BA.5: há motivo para
preocupação?
BBC NEWS– 17/06/2022

Duas novas subvariantes derivadas da ômicron
estão causando novos surtos de covid-19 em todo
o mundo. A BA.4 e BA.5 foram detectadas pela
primeira vez na África do Sul e podem, em breve,
se tornar as cepas dominantes na Europa e nos
Estados Unidos, de acordo com especialistas em
saúde.
Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
Sars-CoV-2: Rede detecta linhagens com
potencial de maior transmissibilidade
FIOCRUZ - 13/06/2022

A Rede Genômica Fiocruz divulgou, nesta
segunda-feira (13/6), novos dados a respeito das
linhagens e variantes do vírus Sars-CoV-2 no
Brasil. Os dados são computados semanalmente
na plataforma da Rede com a obtenção de dados
da plataforma EpiCoV da Global Initiative on
Sharing All Influenza Data (Gisaid)...
Leia
Leia mais
mais

NOTÍCIA NACIONAL
Brasil tem oitavo caso de varíola dos
macacos confirmado pelo Ministério da
Saúde
CNN Brasil - 19/06/2022

O Ministério da Saúde confirmou neste domingo
(19) o oitavo caso de varíola dos macacos no
Brasil. O caso foi confirmado pelo Laboratório de
Enterovirus do Instituto Oswaldo Cruz no Rio de
Janeiro.

Leia
Leia mais
mais

NOTÍCIA ESTADUAL
Dengue em SC: Saúde divulga nota de
alerta sobre perfil dos casos graves da
doença
DiVE SC– 15/06/2022

Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da
Diretoria de Vigilância Epidemiológica de SC
(DIVE), divulgou na tarde desta quarta-feira, 15,
uma nota de alerta aos municípios catarinenses
sobre o perfil dos óbitos em decorrência da
dengue no estado no ano de 2022.
Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
NOTA: Casos suspeitos de monkeypox
são descartados em SC
DiVE SC– 13/06/2022

A Secretaria de Estado da Saúde informa que
foram descartados os dois casos suspeitos de
Monkeypox envolvendo residentes de Santa
Catarina. Tratavam-se de uma mulher de 27 anos
residente em Dionísio Cerqueira e um homem de
28 anos residente em Blumenau.
Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Saúde já fez mais de 100 mil visitas em
27 mutirões contra a dengue
Prefeitura Municipal de Chapecó – 17/06/2022

Mais de 100 mil visitas de orientação, eliminação
de criadouros do mosquito Aedes aegypti,
vedação de caixas de água e cisternas,
recolhimento de pneus e atendimento de
denúncias foram realizadas em 27 mutirões,
somente em 2022. Os números estão em
relatório realizado nesta semana, pela Vigilância
em Saúde Ambiental.
Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Chapecó registra 289 ativos com covid19
Rádio Chapecó FM – 17/06/2022

Chapecó registra 844 vítimas desde o início da
pandemia da Covid-19. São 289 ativos; 131
suspeitos que aguardam resultado dos exames.
São 20 internados nas alas Covid dos hospitais de
Chapecó

Leia mais
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