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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
Além da Covid, fome e escassez de
medicamentos podem estar atingindo a
Coreia do Norte
CNN BRASIL – 06/07/2022

Relator especial da ONU para direitos humanos
no país disse que ouviu relatos não confirmados
de mortes entre idosos e crianças desnutridas.

Leia mais

NOTÍCIA INTERNACIONAL
Temperaturas
extremas
estão
associadas a 6% das mortes em cidades
da América Latina, diz estudo
CNN BRASIL – 04/07/2022

A exposição a temperaturas ambientais extremas,
como frio severo e calor acima de 40°C, coloca
em risco a saúde de humanos e de animais.
Pesquisadores da América Latina e dos Estados
Unidos avaliam como as mudanças climáticas e a
urbanização transformam esse cenário e podem
trazer impactos na mortalidade.
Leia mais

NOTÍCIA INTERNACIONAL
OMS confirma mais de 6 mil casos de
varíola dos macacos e convoca reunião
de emergência
Valor ECONOMICO – 06/07/2022

A Organização Mundial da Saúde (OMS)
confirmou nesta quarta-feira que já foram
relatados mais de 6 mil casos de varíola dos
macacos em 58 países do mundo desde o início
do surto, em maio.
Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
Secretaria de Saúde do DF confirma 1º
caso de raiva humana e antecipa
vacinação em animais
CNN BRASIL- 05/07/2022

O Distrito Federal confirmou, nesta terça-feira (5),
o primeiro caso de raiva humana na unidade
federativa desde 1978 e com isso, a secretaria de
saúde antecipou Campanha de Vacinação
Antirrábica.

Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
Rede de Pesquisa aponta fragilização
no combate à Covid-19 nas escolas
CNN BRASIL- 05/07/2022

Uma nota técnica divulgada pela Rede de
Pesquisa Solidária em Políticas Públicas e
Sociedade, formada por cientistas de diversas
universidades e entidades, como USP e Fiocruz,
avalia que as medidas contra Covid-19 nas escolas
brasileiras estão se tornando mais frágeis.
Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
Fiocruz e instituições indianas criam
teste rápido para tuberculose
FIOCRUZ - 06/07/2022

As pesquisadoras do departamento de
Imunologia, da Fiocruz Pernambuco, Haiana
Schindler e Lílian Montenegro, estão em Mumbai
(Índia), para realização de diversas atividades
científicas
envolvendo
transferência
de
tecnologia, previstas no projeto BRICS Tuberculose, no qual elas são respectivamente,
coordenadora e vice coordenadora.
Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
Acidente com ônibus escolar deixa 25
crianças feridas e um morto em SC
GLOBO.COM – 04/07/2022

Um acidente com um ônibus escolar em Treviso,
no Sul de Santa Catarina, deixou ao menos 25
crianças e adolescentes, de 10 a 14 anos,
feridos nesta segunda-feira (4). O motorista do
veículo, de 64 anos, morreu no local, segundo a
Polícia Militar Rodoviária (PMRv).
Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
Santa Catarina identifica primeiro caso
de varíola dos macacos no estado
Chapeco On line – 07/07/2022

O estado de Santa Catarina identificou nesta
quinta (7), o primeiro caso de varíola dos macacos
(monkeypox). O paciente é de São Paulo, mas
esteve em Florianópolis, por isso o caso é
considerado importado.

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Mutirão da dengue realizou 2,3 mil
visitas no bairro São Cristóvão
Prefeitura Municipal de Chapecó – 04/07/2022

No sábado a Vigilância em Saúde Ambiental de
Chapecó realizou mais um mutirão de combate
ao mosquito Aedes aegypti, no bairro São
Cristóvão. Foram 2.352 visitas realizadas, com
inspeção de 2.854 depósitos e 633 criadouros de
mosquito eliminados.
Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Pesquisa feita em Chapecó identifica
reincidência de câncer de cabeça e
pescoço em pacientes
NDTV– 07/07/2022

As alterações estão relacionadas ao quadro de
imunossupressão, o que aumenta as chances de
recorrência e metástase. Os casos são em sua
maioria de homens fumantes.

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Chapecó tem vacinação da Covid acima
da média estadual e nacional
Chapeco On line – 07/07/2022

Desde o início da vacinação contra a Covid o
município de Chapecó vem se destacando na
aplicação das vacinas, em alguns momentos até
liderando o percentual de vacinação entre as
maiores cidades catarinense.

Leia mais
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