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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
Um milhão de pessoas morreram de
Covid apenas este ano, diz OMS
R7.com – 25/08/2022

A pandemia de Covid-19 causou um milhão de
mortes em todo o mundo desde janeiro, informou
a OMS (Organização Mundial da Saúde) nesta
quinta-feira (25), pedindo aos governos que
acelerem a vacinação de suas populações.

Leia mais

NOTÍCIA INTERNACIONAL
'Pós-pandemia'
não
ameniza
dificuldades de seguir com tratamentos
ligados à saúde mental
Bonde– 27/08/2022

No mesmo ritmo que a pandemia se alastrou pelo
mundo no último triênio, o debate sobre a saúde
mental ganhou novas proporções e um olhar mais
atencioso – permitindo que muitas pessoas
fossem alcançadas por profissionais capazes de
enfrentar problemas graves ligados à mente, e
que muitas vezes estavam em segundo plano.
Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
Juiz de Fora confirma primeiro caso de
varíola dos macacos em cachorro
Globo.com – 23/08/2022

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
(SES-MG) confirmou na noite desta terça-feira
(23) o primeiro caso de varíola dos macacos em
um cachorro em Juiz de Fora. Segundo o Estado,
este é também o primeiro registro positivo em
animais no Brasil.
Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
Ministério da Saúde compra 50 mil
doses de imunizantes contra varíola dos
macacos para profissionais de saúde
Reporterpb– 24/08/2022

A compra de 50 mil doses de vacinas para
profissionais de saúde em contato direto com
materiais contaminados foi anunciada pelo
ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O anúncio
foi feito no lançamento da Campanha Nacional de
Prevenção à Varíola dos Macacos, nessa segundafeira (22).
Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
Representante do Ministério da Saúde
em SC vai pedir doses de Coronavac ao
governo federal
NDMAIS– 23/08/2022

O superintendente do Ministério da Saúde em
Santa Catarina, Rogério M. Ribeiro, informou com
exclusividade ao ND+ que vai pedir mais doses de
Coronavac para o governo federal nesta terçafeira (22). O imunizante, em falta em Santa
Catarina, é o único usado para vacinar crianças de
3 a 5 anos contra a Covid-19.
Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
Saneamento de Santa Catarina avança
com investimentos inéditos
RCN– 21/08/2022

Com investimento mais de R$ 1 bilhão em água e
esgoto nos últimos quatro anos, Santa Catarina
amplia o saneamento e as condições de saúde e
qualidade de vida de seus moradores.

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Prefeitura de Chapecó entrega cerca de
500 agendamentos de exames de
colonoscopia
Prefeitura Municipal de Chapecó – 24/08/2022

De acordo com a gerente de regulação da
Secretaria de Saúde, Suzana Ines Berlt, estes
exames evitam que muitas pessoas precisem
acessar tratamentos de oncologia, pois é possível
identificar a doença em seu estágio inicial. Além
do
agendamento
os
pacientes
terão
polipectomia,
se
necessário,
e
anatomopatológico...
Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Próximo mutirão da dengue será no
Distrito de Alto da Serra
Prefeitura Municipal de Chapecó – 24/08/2022

Os mutirões da dengue na área rural de Chapecó
continuam nesta semana e, na sexta-feira a ação
é no distrito de Alto da Serra. As visitas nas casas
e estabelecimentos comerciais iniciam às 8h e
vão até às 13h, com o objetivo de eliminar
criadouros do mosquito Aedes aegypti,
transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.
Leia mais
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