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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
Varíola dos macacos: veja o que se sabe
sobre a vacinação
globo.com – 25/07/2022

Vacinas já estão sendo aplicadas nos Estados
Unidos, Canadá, Reino Unido e países da União
Europeia; recomendação da OMS não inclui
vacinar todos os públicos.

Leia mais

NOTÍCIA INTERNACIONAL
Dois novos pacientes em remissão viral
apontam caminhos na busca pela cura
do HIV
CNN BRASIL – 27/07/2022

Desde o início da epidemia de HIV na década de
1980, cientistas em todo o mundo buscam novas
formas de tratamento que sejam capazes de
eliminar o vírus do organismo humano por
completo. Embora a terapia antirretroviral seja
eficaz na supressão da replicação viral, o HIV
persiste...
Leia mais

NOTÍCIA INTERNACIONAL
OMS
recomenda
medicamento
injetável de ação prolongada para a
prevenção do HIV
CNN BRASIL – 28/07/2022

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou,
nesta quinta-feira (28), novas diretrizes
da profilaxia pré-exposição (PrEP) ao HIV. As
recomendações
incluem
o
uso
de
um medicamento injetável de longa ação,
chamado cabotegravir (CAB-LA), como medida de
prevenção à infecção.
Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
Fiocruz aponta queda nos casos de
Covid-19 em dois terços dos estados
CNN BRASIL - 27/07/2022

Das 27 unidades federativas do país, 18
apresentaram sinais de queda ou de estabilidade
a longo prazo, considerando as últimas seis
semanas, em relação aos casos de síndrome
respiratória aguda grave (SRAG). A maioria destes
casos foi associada ao vírus causador da Covid-19,
de acordo com o novo boletim do InfoGripe,
divulgado nesta quarta-feira (27)...
Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
Brasil registra mais de 718 mil casos de
hepatites em 21 anos; conheça os riscos
CNN BRASIL - 28/07/2022

As hepatites são doenças caracterizadas pela
inflamação do fígado e causadas por cinco tipos
de vírus (nomeados das letras A à E). Nesta
quinta-feira (27), é celebrado o Dia Mundial de
Luta Contra as Hepatites Virais, que alerta para a
importância do diagnóstico precoce. Os vírus das
hepatites podem agir de forma silenciosa por
décadas, sem que a pessoa manifeste qualquer
sintoma.
Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
Brasil registra primeiros casos
varíola dos macacos em crianças

de

OL - 28/07/2022

O Brasil confirmou hoje os primeiros casos de
varíola dos macacos, também chamada de
monkeypox, em crianças. Os casos foram
diagnosticados em três crianças, todos eles na
cidade de São Paulo

Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
Florianópolis é primeira cidade a banir
amianto nos prédios públicos
NSC Total– 28/07/2022

Os prédios públicos de Florianópolis passarão por
um processo chamado de "desamiantização",
retirada de estruturas que contenham amianto,
material cancerígeno presente principalmente em
telhas. A cidade é a primeira a aprovar uma lei
para retirada da susbstância. Por conta dos riscos
à saúde humana, o uso e comércio do amianto foi
proibido no Brasil em 2017.
Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
SC tem mais de 90% dos leitos de UTI
ocupados há três meses | NSC Total
SC Total– 26/07/2022

Há três meses, Santa Catarina registra percentual
de ocupação de leitos de UTI acima de 90% e
sobrecarga no sistema de saúde, principalmente
no setor de tratamento intensivo de crianças.
Dados do Painel do Coronavírus do NSC Total,
abastecido com estatísticas da Secretaria de
Estado da Saúde (SES), mostram que desde 5 de
maio a taxa não baixa de 90%.
Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
SC confirma transmissão local
varíola dos macacos | NSC Total

da

NSC Total– 28/07/2022

A transmissão comunitária da varíola dos
macacos em Santa Catarina foi confirmada pelo
governo do Estado nesta quinta-feira (28). Isso
quer dizer que não é mais possível rastrear a
origem da infecção. Ao todo, seis casos foram
confirmados no Estado e outros 16 são
investigados.
Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Chapecó instala
subterrânea

modelo

de

lixeira

Radio Chapecó – 29/07/2022

Um modelo de lixeira subterrânea foi
apresentado na manhã desta segunda-feira (25),
pela Prefeitura de Chapecó. Um protótipo, com
tubos e tampas em inox e caixas em polietileno,
foi instalado na rua Rui Barbosa, entre as ruas
Benjamin Constant e Quintino Bocaiúva. Essa
estrutura fica dentro de um buraco revestido
com pré-moldado de concreto...
Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Prefeito de Chapecó anuncia projeto da
caixa de brita no Porto Goio-Ên
GT NEWS – 26/07/2022

Iniciou na segunda-feira (25/07) a segunda edição
do programa Chapecó Descentralizada-Prefeitura
nos Bairros, com o deslocamento de estruturas
da Administração Municipal para atender os
distritos de Marechal Bormann e Goio-Ên.

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Prefeitura vai aprimorar protocolos de
atendimento a temporais e desastres
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ – 28/07/2022

A Diretoria de Segurança Pública de Chapecó
realizou na tarde desta quinta-feira, na sala de
reuniões da Prefeitura, um encontro com
representantes de várias secretarias e setores da
Prefeitura, que atuaram no atendimento do
temporal de granizo ocorrido há cerca de um
mês, no distrito de Marechal Bormann.
Leia mais
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