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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
Novas orientações da OPAS buscam
contribuir para investigação sobre
causas
da
hepatite
de
origem
desconhecida em crianças
OPAS – 21/06/2022

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS)
disponibilizou novas orientações aos laboratórios
da região para contribuir com as investigações
sobre as causas da hepatite de origem
desconhecida em crianças.
Leia mais

NOTÍCIA INTERNACIONAL
Falta de inovação deve prejudicar
desempenho dos antibióticos e ganhos
em saúde
OPAS – 21/06/2022

O desenvolvimento de novos tratamentos
antibacterianos é inadequado para lidar com a
crescente ameaça de resistência aos antibióticos,
de acordo com o relatório anual da Organização
Mundial da Saúde (OMS). O relatório de 2021
descreve o pipeline clínico e pré-clínico
antibacteriano como estagnado e longe de
atender às necessidades globais.
Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
Covid-19:
Nota
Técnica
reitera
importância da manutenção de aulas
presenciais
Fiocruz - 24/06/2022

A Fiocruz divulga, nesta sexta-feira (24/6),
uma nota técnica sobre a manutenção das
atividades presenciais nas escolas diante de um
contexto que ainda é de pandemia. O grupo de
trabalho (GT) formado por pesquisadores da
Fundação que elaborou a nota técnica reitera a
importância
da
manutenção
de
aulas
presenciais...
Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
Cirurgiã
fetal
queima
tumor
intrauterino em procedimento inédito
no Brasil
BBC NEWS - 22/06/2022

Com uma agulha que emana laser, equipe médica
de hospital em Brasília queimou tumor que
comprimia órgãos de bebê ainda no útero...

Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
Em SC, 620 mil seguem sem segunda
dose da vacina contra Covid
GLOBO.COM – 24/06/2022

Em Santa Catarina, 620 mil pessoas não tomaram
a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Isso
significa que elas não completaram o esquema
primário da imunização contra a doença.

Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
Vacinação em SC: maiores de 40 anos já
podem tomar a segunda dose de
reforço da vacina contra a Covid-19
DiVE SC– 20/06/2022

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), seguindo
orientação do Ministério da Saúde (MS), passa a
recomendar a partir dessa segunda-feira, 20, a
aplicação da segunda dose de reforço (R2) da
vacina contra a Covid-19 para maiores de 40 anos.
As orientações do MS estão disponíveis na Nota
Técnica nº 176.
Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Chapecó muda horário de vacinação
nas unidades de saúde
Prefeitura Municipal de Chapecó – 24/06/2022

A partir da próxima semana os horários da sala
de vacina nas unidades de Saúde de Chapecó será
alterado, das 7h30 às 11h e das 13h às 16h30. De
acordo com o gerente de Vigilância em Saúde,
este horário foi adaptado para evitar transtornos
no horário de fechamento das unidades...
Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Mais de 500 famílias do Bormann já
foram beneficiadas com doações
Prefeitura Municipal de Chapecó – 24/06/2022

A solidariedade da população chapecoense foi
grande e até a tarde desta sexta-feira 550
famílias do distrito de Marechal Bormann,
atingidas por um temporal de granizo, já foram
auxiliadas com roupas, calçados, colchões e
alimentos. As informações foram repassadas pela
secretária de Assistência Social...
Leia mais
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