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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
Varíola dos macacos: entenda o que
muda
após
EUA
declararem
emergência
UOL – 04/08/2022

Com mais de 6.600 casos de varíola dos macacos
registrados nos Estados Unidos, as autoridades de
saúde e o governo do presidente Joe Biden
declararam hoje que a doença é uma emergência
de saúde pública no país.
Leia mais

NOTÍCIA INTERNACIONAL
Marburg: OMS confirma morte
criança em Gana devido ao vírus

de

iG Mail Saúde – 02/08/2022

Nesta terça-feira (2), a Organização Mundial da
Saúde (OMS) confirmou a morte de uma criança
em decorrência do vírus Marburg, doença
altamente infecciosa da mesma família do vírus
causador do Ebola . O caso foi registrado em
Gana, no continente africano, sendo o terceiro
óbito pela doença no país.
Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
Hospitalizações por covid mantêm
tendência de alta no Norte, diz Fiocruz
UOL - 03/08/2022

A Região Norte ainda apresenta uma tendência de
alta na incidência da síndrome respiratória aguda
grave (SRAG), cujas hospitalizações estão
predominantemente associadas à covid-19 desde
o início da pandemia, em 2020. A análise foi
divulgada hoje (3) pela Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), no Boletim InfoGripe, que inclui dados
até 30 de julho.
Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
Brasil tem 1.474 casos confirmados de
varíola dos macacos, segundo MS
iG Mail Saúde - 02/08/2022

O Brasil tem 1.474 casos confirmados de varíola
dos macacos, segundo boletim divulgado nesta
terça-feira (2) pelo Ministério da Saúde. A doença
está presente em 17 estados brasileiros, além do
DF (Distrito Federal). Até o momento, uma morte
foi registrada no país, na sexta-feira (29).
O paciente, de Uberlândia, no Triângulo Mineiro,
tinha comorbidades e estava em tratamento
de quimioterapia.
Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
Por falta de envio do Ministério da
Saúde, Santa Catarina raciona vacinas
contra tuberculose
ND+ – 04/08/2022

A SES/SC (Secretaria de Estado de Saúde de Santa
Catarina) informou nesta quinta-feira (4) que o
Ministério da Saúde reduziu o repasse de
imunizantes contra tuberculose ao Estado. Diante
da falta de envio, o estado precisou racionar as
vacinas aplicadas em crianças menores de um
ano.
Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
Santa Catarina confirma 14 novos casos
de varíola dos macacos
ND+ – 03/08/2022

O número de casos confirmados de varíola dos
macacos continua crescendo em Santa Catarina e
na sexta-feira (5) deu um salto. De acordo com os
dados atualizados pela Dive/SC (Diretoria de
Vigilância Epidemiológica), são 14 novos casos.
Antes disso, eram sete confirmados em todo o
Estado.
Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Chapecó busca experiência em Campo
Grande
para
montar
rede
de
informações da Vigilância em Saúde
Prefeitura Municipal de Chapecó – 04/08/2022

A coordenadora do Centro de Informações
Estratégicas em Saúde (CIEVS) de Chapecó,
participou nesta quarta e quinta-feira de uma
visita técnica ao CIEVS de Campo Grande-MS.
Chapecó escolheu o serviço de Campo Grande
por orientação do Ministério da Saúde, por ser
destaque nacional e ser berço de informações
importantes para os demais CIEVS.
Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Leite materno é o melhor e mais
completo alimento
Prefeitura Municipal de Chapecó – 04/08/2022

A médica pediatra, especialista em alergia e
imunologia, foi entrevistada na manhã desta
quinta-feira (04), no programa Chapecó Notícias
1ª Edição, transmitido pela Rádio Chapecó.
Durante a entrevista, Andressa destacou a
importância do aleitamento materno nos
primeiros anos de vida, pois é o melhor e mais
completo alimento para a criança.
Leia mais
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