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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
Cientistas
brasileiros
explicam
características de novo vírus de animais
que infecta humanos
CNN BRASIL – 11/08/2022

Cientistas da China relataram a descoberta de
um novo vírus, chamado Langya. O
microrganismo pertence ao gênero Henipavírus
da família Paramyxoviridae. Foram relatados 35
casos em humanos ocorridos em províncias da
China entre 2018 e 2021.
Leia mais

NOTÍCIA INTERNACIONAL
OMS estuda mudar nomenclatura da
varíola dos macacos; entenda o
motivo
CNN BRASIL – 09/08/2022

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estuda
renomear a doença conhecida como “varíola dos
macacos” – ou monkeypox, em inglês. A avaliação
tem como motivo evitar que haja estigma e
preconceito contra os indivíduos infectados além
de situações de maus tratos contra os animais.
Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
Brasil registra 147 mortes e 17,7 mil
novos casos de covid-19 em 24h
AgenciaBrasil - 13/08/2022

Em 24 horas, foram registrados 17.726 novos
casos de covid-19 no Brasil. No mesmo período,
houve 147 mortes de vítimas do vírus. O Brasil
soma desde o início da pandemia 681.400 mortes
por covid-19, segundo o boletim epidemiológico
divulgado hoje (13), em Brasília, pelo Ministério
da Saúde. O número total de casos confirmados
da doença é de 34.165.857.
Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
Diagnóstico de varíola dos macacos
será feito nos Lacens até agosto
AgenciaBrasil - 12/08/2022

Com 2.584 casos confirmados, o Brasil deverá ser
capaz de diagnosticar a varíola dos macacos em
todos os laboratórios centrais de saúde pública
(Lacens) do país até o final de agosto, informou
hoje (12), em entrevista ao programa A Voz do
Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
Fotos aéreas mostram passagem de
ciclone que atingiu 51 cidades e
registrou ventos de 111 km/h em SC
Globo.com – 11/08/2022

O ciclone que passou por Santa Catarina entre
terça-feira (9) e quarta-feira (10) causou prejuízos
em 51 municípios. De acordo com a Defesa Civil
Estadual, a força do fenômeno também provocou
rajadas de vento de 111 km/h em Urupema, na
Serra.
Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
Plano de contingência de prevenção à
varíola dos macacos é anunciado em
Santa Catarina
ENGEPLUS – 13/08/2022

Novas ações de prevenção à varíola dos macacos
foram apresentadas em reunião na tarde dessa
sexta-feira, dia 12. O superintendente de
Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, anunciou
um plano de contingência para prevenir
aumentos de casos no estado.
Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Prefeitura apresenta projeto da nova
UPA e autoriza o início das obras do
maior CEIM de Chapecó
Radio Chapecó – 11/08/2022

A prefeitura de Chapecó realizará na noite desta
quinta-feira (11) no bairro Colato, em Chapecó, a
apresentação do projeto da nova UPA (Unidade
de Pronto Atendimento) e autoriza o início das
obras do Ceim Mário Lanznaster, na grande Efapi.
Esse novo espaço atenderá mais de 1.000
crianças.
Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Chapecó terá multivacinação no sábado
Prefeitura Municipal de Chapecó – 12/08/2022

Chapecó está ampliando a Campanha de
Multivacinação e já neste sábado terá a unidade
Norte aberta, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h.
O endereço é na rua Eriberto Hulse, 84-D, bairro
Passo dos Fortes. A ênfase é na Poliomielite,
principalmente na faixa de 1 a 5 anos, onde a
meta é atingir 95%.
Leia mais
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