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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
Fenômeno La Niña deve continuar pelo
terceiro ano seguido
ONU News – 01/09/2022

OMS afirma que é a primeira vez que isso
acontece neste século; evento climático pode
durar até o final de 2022, levando a temperaturas
acima do normal em várias áreas, incluindo no
Hemisfério Norte.

Leia mais

NOTÍCIA INTERNACIONAL
Argentina
investiga
pneumonia
misteriosa que já matou três pessoas
UOL – 02/09/2022

As autoridades sanitárias da Argentina investigam
as origens de uma pneumonia misteriosa já
diagnosticada em nove pessoas e que matou três
pacientes. O mais recente óbito, na província de
Tucuman, foi confirmado nesta quinta-feira (1) e
acendeu um sinal de alerta nos médicos, que
procuram pelo primeiro infectado pela doença.
Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
Brasil gasta cerca de R$ 125 bilhões/ano
com tratamentos para doenças e
incapacitações
provocadas
pelo
tabagismo
DOURADOSAGORA – 02/09/2022

O tabagismo é uma doença crônica e epidêmica
causada pela dependência à nicotina presente nos
produtos à base de tabaco. Essa dependência é
enquadrada pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) no grupo de transtornos mentais e de
comportamento, em decorrência do uso de
substâncias psicoativas.
Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
Roraima investiga caso suspeito de
poliomielite; vírus foi erradicado há 33
anos
UOL – 02/09/2022

A Secretaria Municipal de Saúde de Rorainópolis,
município localizado no interior de Roraima,
investiga um caso suspeito de poliomielite em
uma adolescente de 14 anos. Segundo
especialistas, a redução na cobertura vacinal
contra a doença tem elevado os riscos do retorno
do vírus, erradicado no Brasil desde 1989.
Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
Estado é o 4º Estado com a maior
incidência de Covid-19 do país, aponta
Necat
PORTALTRI – 31/08/2022

Santa Catarina é o 4º Estado com a maior
incidência de Covid-19 do país, com taxa de
25.968,1. Em março, o estado ocupava a terceira
colocação. Os dados constam no boletim
divulgado pelo Necat (Núcleo de Estudos de
Economia Catarinense da Universidade Federal de
Santa Catarina)...
Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
Santa Catarina confirma 94 casos de
Varíola dos Macacos e tem 291
suspeitas em investigação
NDMAIS– 31/08/2022

Outra preocupação das autoridades em saúde é a
Varíola dos Macacos. Santa Catarina confirmou 94
casos da doença. Um dos últimos registros foi
uma criança de apenas dois anos.

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Criança de 2 anos testa positivo para
varíola dos macacos em SC
ND+ – 30/08/2022

Uma criança de apenas 2 anos testou positivo
para varíola dos macacos em Chapecó, no Oeste
de Santa Catarina. A Vigilância Epidemiológica
confirmou, na manhã desta terça-feira (30), o
segundo caso de Monkeypox.

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Setembro amarelo traz alerta sobre
saúde mental
chapecoOnline – 01/09/2022

O girassol, cuja cor e energia estimulam uma vida
mais alegre e feliz, será o símbolo da Campanha
Setembro Amarelo em Chapecó, que é o mês
dedicado a prevenção ao suicídio. O girassol
estará presente nos materiais divulgados nas
redes sociais da prefeitura, nos murais da
Secretaria de Saúde e em outras ações previstas.
Leia mais
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