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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
EUA: Casos de varíola de macacos entre
comunidade
LGBTQIA+
preocupam
autoridades
CNN BRASIL – 19/07/2022

Qualquer um pode pegar varíola dos macacos,
mas no último surto, o vírus está se espalhando
predominantemente entre homens gays e
bissexuais. As autoridades dos Estados
Unidos afirmaram na segunda-feira (18) que a
maioria das pessoas afetadas relatou algum nível
de atividade sexual.
Leia mais

NOTÍCIA INTERNACIONAL
O que é o vírus Marburg, 'primo' do
ebola que voltou a preocupar após
mortes em Gana
BBC NEWS– 18/07/2022

Gana, na África Ocidental, confirmou os dois
primeiros casos no país do mortal vírus Marburg,
uma doença altamente infecciosa da mesma
família do vírus que causa o ebola. Ambos os
pacientes morreram recentemente no mesmo
hospital, na região de Ashanti, no sul do país.
Leia mais

NOTÍCIA INTERNACIONAL
Com aumento de casos de quase 50%,
UE garante mais 54 mil doses contra
varíola
CNN BRASIL – 19/07/2022

A Comissão Europeia afirmou, na segunda-feira
(19), que garantiu cerca de 54 mil doses
adicionais da vacina contra a varíola dos
macacos desenvolvida pela empresa de
biotecnologia Bavarian Nordic à medida que
aumenta a preocupação com a doença em meio a
um aumento nos casos.
Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
Falta
de
medicamentos
afeta
principalmente estoque das farmácias,
diz presidente do Sindhosp
CNN BRASIL - 22/07/2022

Uma pesquisa da Confederação Nacional de
Municípios (CNM) apontou que 80,4% dos 2.469
municípios que responderam à consulta
relataram falta de medicamentos básicos da
assistência farmacêutica.
Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
Sem nova compra de CoronaVac,
vacinação de crianças de 3 e 4 anos
ainda não ocorre em todo o Brasil
Globo.com - 23/07/2022

Apesar de ter sido aprovada há 9 dias, a vacinação
de crianças de 3 e 4 anos com a CoronaVac ainda
não começou em todos os locais do Brasil. No dia
13, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) autorizou a aplicação da vacina em
crianças de 3 a 5 anos. Antes disso, as crianças de
5 anos só podiam receber a vacina da Pfizer; as de
3 e 4 não podiam ser imunizadas.
Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
Crise na Saúde leva SC a informar em
tempo real número de pacientes que
aguardam por UTI
globo.com – 20/07/2022

Santa Catarina se comprometeu a informar, em
tempo real, o número de pacientes que aguardam
por vaga em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).
Acordo foi confirmado em audiência entre o
governo e o Ministério Público de Santa Catarina
(MPSC) nesta quarta-feira (20).
Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
Santa Catarina é o sexto Estado com
com mais registros de Covid-19 no país
globo.com – 20/07/2022

Santa Catarina é o 6º Estado brasileiro que mais
registrou casos de Covid-19, desde o início da
pandemia, segundo dados do Ministério da
Saúde, divulgados na quinta-feira (21).

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Chapecó baixa quarta dose para 30
anos e primeira dose para 3 anos
Prefeitura Municipal de Chapecó – 19/07/2022

A partir de quarta-feira Chapecó vai aplicar a
primeira dose de vacina contra a Covid para
crianças de três a cinco anos. Inicialmente será
apenas por agendamento, na Unochapecó. O
agendamento será disponibilizado até amanhã
pela
manhã,
no
site
da
Prefeitura
(www.chapeco.sc.gov.br).
Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Gestores escolares participam de
capacitação em primeiros socorros
Prefeitura Municipal de Chapecó – 20/07/2022

Nesta quarta-feira (20), a Secretaria de Educação
está desenvolvendo uma nova etapa de formação
para atendimento de primeiros socorros em
ambiente escolar. Neste momento, a equipe
gestora das escolas e centros de educação infantil
estão recebendo capacitação com base na Lei N°
13.722, de 4 de outubro de 2018, conhecida
como Lei Lucas.
Leia mais
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