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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
Doenças transmitidas por enchentes no Paquistão
matam nove pessoas
CNNBRASIL - 20/09/2022

Pelo menos nove pessoas morreram, nesta
segunda-feira (19), por gastroenterite, diarreia
aguda e suspeita de malária transmitidas pelas
águas das enchentes que atingiram dezenas de
milhares de pessoas no Paquistão, segundo
mostraram dados do governo divulgados nesta
terça-feira (20).
Leia mais

NOTÍCIA INTERNACIONAL
Doenças não transmissíveis se tornam principal
causa de morte no mundo, diz OMS
CNNBRASIL - 21/09/2022

Doenças cardiovasculares, câncer, diabetes,
problemas respiratórios crônicos e de saúde
mental se tornaram a principal causa de morte no
mundo. A Organização Mundial da Saúde (OMS)
alerta que estas e outras doenças crônicas não
transmissíveis (DCNTs) ultrapassaram as doenças
infecciosas e causam quase três quartos das
mortes globais, com 41 milhões de vítimas a cada
ano.
Leia mais

NOTÍCIA INTERNACIONAL
OMS: 20% das mulheres terão transtorno mental
durante gravidez ou pós-parto
VIVA BEM UOL - 19/09/2022

A OMS (Organização Mundial da Saúde) afirma
que cerca de uma em cada cinco mulheres terá
um episódio de transtorno mental durante a
gravidez ou no ano após o nascimento do bebê.
Por isso, a agência está lançando um guia (em
inglês) para a integração da saúde mental
perinatal nos serviços de saúde materno-infantil
Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
Anvisa aprova registro do 1º teste de diagnóstico
de varíola dos macacos no país
CNN BRASIL – 20/09/2022

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
aprovou, nesta terça-feira (20), o primeiro
produto para o diagnóstico da varíola dos
macacos – ou monkeypox no Brasil. O teste
aprovado é o kit de diagnóstico molecular da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),... é capaz de
detectar as regiões genômicas do vírus.
Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
Como psicodélicos estão sendo usados no Brasil
para aliviar o medo da morte em doenças graves
CNN BRASIL – 20/09/2022

Substâncias alteradoras de consciência, como a
ayahuasca e a cetamina, estão ajudando a reduzir
sintomas de angústia e de ansiedade em
portadores de câncer e em pessoas que
enfrentam tratamentos difíceis. Mas futura
popularização, em meio a falta de protocolos e
vazio jurídico, pode representar riscos.
Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
Medicamento de cannabis começa a ser vendido
por delivery no Brasil
UOL– 21/09/2022

A farmacêutica brasileira GreenCare, controlada
por um dos maiores fundos globais especializados
em negócios de cannabis, o Greenfield Global
Opportunities, começou esta semana a vender
medicamento de cannabis medicinal no varejo
por meio de delivery
Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
Neve na primavera? Cidade de Santa Catarina
registra fenômeno
UOL – 23/09/2022

A cidade de São Joaquim (SC) registrou neve
durante a madrugada de hoje, um dia após a
primavera começar no hemisfério sul. Segundo a
Epagri/Ciram (Centro de Informações de Recursos
Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa
Catarina), que monitora o tempo no Estado, o
fenômeno foi registrado também em Bom Jardim
da Serra e Rio Rufino.
Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
Criança de 11 anos morre após mordida de rato
silvestre em Urubici
Nd+ – 20/09/2022

A morte ocorreu no dia 7 de setembro, 48 horas
após a criança ser internada no Hospital Seara do
Bem, em Lages. O resultado do exame foi
divulgado na noite da última sexta-feira (16).

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Saúde realiza projeto “Cuidando de quem Cuida”
Prefeitura Municipal de Chapecó – 23/09/2022

A equipe que compõe o Serviço de Atenção
Domiciliar (SAD) realizou na quinta-feira o 3°
Encontro de Cuidadores do Programa Saúde em
Casa. Em razão da pandemia da Covid-19 o
evento ficou mais de dois anos suspenso e
retornou para sua 3a edição somente neste ano.
A 1a edição do evento ocorreu em outubro de
2019 e a 2a em dezembro do mesmo ano.
Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Secretaria de Saúde realiza capacitação em
doenças respiratórias e mamárias
Prefeitura Municipal de Chapecó – 22/09/2022

A Secretaria de Saúde de Chapecó está
promovendo nesta quinta-feira uma capacitação
para médicos e enfermeiros da rede municipal. O
evento ocorre no auditório da UCEFF, com dois
especialistas: a médica pneumologista Gabriela
Marcolin e o médico mastologista Raup L. Baco.
São 140 profissionais que foram divididos em
duas turmas, uma das 7h30 às 11h30 e outra das
13h às 17h.
Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Prefeitura realiza plantio de árvores nativas
Rádio Chapecó FM 100.1 – 21/09/2022

Na próxima sexta-feira (23), às 14h30, a Prefeitura
Municipal de Chapecó, através da Secretaria de
Desenvolvimento Rural (SEDER), da Secretaria de
Infraestrutura Urbana (SEINFRA), da Secretaria de
Planejamento e Desenvolvimento (SEPLAD),
juntamente com a CASAN, o Rotary Chapecó e a
Empresa JPR Ambiental, realizará o plantio de 100
exemplares arbóreos nativos no Parque Edir de
Marco e na Área Verde do Bairro Bom Retiro.
Leia mais
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