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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
ONU: Impactos climáticos levam para “territórios
inexplorados de destruição”
CNNBRASIL - 13/09/2022

Os impactos das mudanças climáticas estão
“levando para territórios inexplorados de
destruição”,
alertou
o
secretário-geral
da Organização das Nações Unidas (ONU),
António Guterres, nesta terça-feira (13) ao
comentar o lançamento de um relatório científico
de várias agências que analisa as últimas
pesquisas sobre o tema.
Leia mais

NOTÍCIA INTERNACIONAL
OMS diz que o mundo está "perto do fim da crise
sanitária"
Correio Braziliense – 15/09/2022

O atual momento da crise sanitária é
considerado, pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), "a melhor posição para acabar com a
pandemia". "Na semana passada, o número de
mortes semanais por covid-19 caiu para seu nível
mais baixo desde março de 2020 (...).
Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
OMS coloca Brasil em alto risco da volta da
poliomielite; vacinação é fundamental
Prefeitura de Itupeva– 13/09/2022

A Campanha Nacional de Vacinação contra a
Poliomielite e de Multivacinação para atualização
da caderneta de vacinação de crianças e
adolescentes foi prorrogada pelo Ministério da
Saúde até dia 30 de setembro. Recentemente a
Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou
como alto o risco da volta da paralisia infantil no
Brasil, colocando o país em alerta máximo.
Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
Casos de raiva em animais crescem no Paraná, diz
Agência de Defesa Agropecuária
Globo.com – 11/09/2022

Pelo menos 101 casos de raiva em animais foram
registrados no estado em 2022, de acordo com
dados da Agência de Defesa Agropecuária do
Paraná (Adapar). Do total, 91 deles foram em
bovinos. A maior parte dos casos foi registrada na
região oeste do estado.
Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
Substância que causou morte de cães pode ter ido
para indústrias de alimentos humanos
OLHAR DIGITAL – 12/09/2022

Resultados preliminares das análises feitas pelo
Ministério
da
Agricultura,
Pecuária
e
Abastecimento
(Mapa)
detectaram
monoetilenoglicol em lotes de produtos para
alimentação animal da empresa Bassar, além
daqueles inicialmente já encontrados.
Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
Secretaria de Saúde de Lages recomenda cuidados
contra o hantavírus
SCC10 – 14/09/2022

Em nota divulgada nesta quarta-feira (14), a
Secretaria de Saúde de Lages faz alerta para o
hantavírus. Nota nº 15/2022 do Estado alerta o
aumento na população de roedores silvestres na
serra catarinense que ocasionam a doença. Por
conta do aumento na população de roedores
silvestres como rato da mata e ratinho do arroz
na Serra Catarinense...
Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
Após atraso, Ministério dá novo prazo para envio
de Coronavac a SC para vacinar crianças
nd+ – 12/09/2022

Santa Catarina continua sem estoque de vacinas
de Covid-19 para crianças nesta segunda-feira
(12). A informação foi confirmada pela Dive/SC
(Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa
Catarina). As doses, que eram para chegar na
sexta-feira (9), ainda não foram encaminhadas
pelo Ministério da Saúde.
Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
Santa Catarina tem redução alarmante nos índices
de vacinação
AGENCIAAL – 14/09/2022

A redução dos índices de vacinação em Santa
Catarina em 2022 é alarmante na comparação com
os totais alcançados em 2016. O assunto foi
destaque durante audiência pública convocada pela
Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa para a
prestação de contas quadrimestral da Secretaria de
Estado da Saúde (SES).
Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Depois de 2 anos e meio, Chapecó zerou casos
ativos de Covid
Prefeitura Municipal de Chapecó – 14/09/2022

Depois de dois anos e meio Chapecó voltou a
zerar o número de ativos de Covid-19. A
informação foi divulgada nesta quarta-feira, pela
Vigilância Epidemiológica do município. Desde 14
de março de 2020 esse número não era zerado.
No entanto a Vigilância informa que existem 37
suspeitos e que este número pode novamente
aumentar.
Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Vigilância e Infraestrutura fazem ação conjunta de
limpeza em terrenos baldios
Prefeitura Municipal de Chapecó – 14/09/2022

A Gerência de Saneamento da Secretaria de
Infraestrutura Urbana de Chapecó e a Vigilância
em Saúde Ambiental do Município realizaram na
manhã desta quarta-feira uma ação de limpeza no
bairro Esplanada, nas proximidades da rua Jardim
Europa. De acordo com a gerente de
Saneamento, foram recolhidos dois caminhões de
material.
Leia mais
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