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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.

z

NOTÍCIA INTERNACIONAL
Infecções por Ebola crescem em Uganda e número
de mortos sobe para 23
CNNBRASIL - 26/09/2022

As infecções por ebola aumentaram nos distritos
da Uganda, elevando o número acumulado de
mortes confirmadas e suspeitas para 23, disseram
autoridades de saúde do país do leste
africano nesta segunda-feira (26).

Leia mais

NOTÍCIA INTERNACIONAL
Furacão Ian atinge Cuba e obriga à retirada de
50 mil pessoas
Diário de Notícias - 27/09/2022

As fortes chuvas e ventos provocados pelo
furacão Ian atingiram hoje o oeste de Cuba, onde
já foram retiraram 50.000 pessoas das suas casas,
de acordo com as autoridades cubanas. O furacão
Ian atingiu a categoria 3, segundo o Centro
Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).
Leia mais

NOTÍCIA INTERNACIONAL
Khosta-2: Coronavírus descoberto na Rússia pode
infectar humanos e é resistente às vacinas, alertam
cientistas
MULTINEWS - 27/09/2022

Cientistas americanos lançaram o alerta para o
vírus Khosta-2, descoberto em morcegos russos e
com características semelhantes ao SARS-CoV-2
que pode infectar humanos e evitar a proteção
imunológica atual das vacinas. “Existe a
possibilidade de o vírus se recombinar com um
segundo vírus...
Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
Tanque de combustível em usina explode e deixa
feridos
SCC10 – 28/09/2022

A explosão de um tanque de combustível em uma
usina de São Miguel dos Campos (AL), a 80 km da
capital Maceió, causou um incêndio de grandes
proporções e deixou dois funcionários feridos. O
acidente foi registrado na manhã desta quartafeira (28).
Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
Pesquisadores alertam para casos de infecção
dupla por catapora e varíola dos macacos no Brasil
NoCARIRITem – 26/09/2022

Pesquisadores da Universidade Federal do Rio De
Janeiro registraram os primeiros casos de
infecção simultânea por catapora e varíola dos
macacos no Brasil. O estudo revela a importância
de exames laboratoriais para definir o diagnóstico
preciso dessas doenças.
Leia mais

NOTÍCIA NACIONAL
Ministério da Saúde intensifica vacinação contra a
poliomielite
NEWRONDONIA – 26/09/2022

A estratégia tem como meta mobilizar pais e
responsáveis para a imunização de crianças de
menores de cinco anos contra o vírus que causa a
paralisia infantil e a atualização da caderneta de
vacinação de crianças e adolescentes menores de
15 anos.
Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
Profissionais de saúde do HU/UFSC entram em
greve por tempo indeterminado
nd+ – 27/09/2022

Funcionários do HU (Hospital Universitário)
da UFSC (Universidade Federal de Santa
Catarina) entraram em greve nesta segunda-feira
(26). A paralisação foi feita por colaboradores da
Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares), que presta serviços no local.
Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
Linhagens do Sars-CoV-2 circularam com mais
intensidade em SC entre janeiro e maio de 2021
nd+ – 26/09/2022

Um artigo recém-publicado na revista Nature
Microbiology detalha dinâmicas de circulação
do coronavírus no Brasil e faz um retrato das
duas primeiras ondas da Covid-19. O estudo
mostra que diferentes linhagens do Sars-CoV-2
circularam com mais intensidade em Santa
Catarina entre janeiro e maio de 2021.
Leia mais

NOTÍCIA ESTADUAL
Bebê de SC com leucemia que recebeu medula de
doador da Alemanha tem alta
Globo.com – 28/09/2022

O bebê catarinense de 1 ano e 6 meses com
leucemia que fez o transplante com a medula
óssea de um morador da Alemanha recebeu alta
na terça-feira (27). Pedro de Lima Pinheiro, que
mora com a família em Joinville, no Norte do
estado, fez a cirurgia em 15 de setembro, mas
estava internado há mais de um ano por causa da
doença.
Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Chapecó contabiliza 7.041 casos confirmados de
Dengue
Rádio Chapecó FM 100.1 – 26/09/2022

A Prefeitura de Chapecó atualizou, nesta segundafeira (26), o boletim da Dengue. De acordo com a
Administração, são 7.041 casos confirmados e
14.465 casos notificados / testados. Chapecó já
registrou dez óbitos por dengue neste ano.

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Centro Municipal de Atendimento Pediátrico já
realizou mais de 10 mil consultas
Prefeitura Municipal de Chapecó – 27/09/2022

Inaugurado no dia 2 de maio de 2022, o Centro
Municipal de Atendimento Pediátrico, que
funciona na unidade de Saúde do Bairro SAIC,
atingiu na sexta-feira a marca de 10 mil consultas.
A iniciativa foi da Administração Municipal, ...
pensando em melhorar e ampliar os
atendimentos prestados às crianças do município.
Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL
Usina Foz do Chapecó e Defesas Civis realizam
simulado de mesa
Rádio Chapecó FM1001 – 29/09/2022

Mais uma etapa da Lei Nacional de Segurança de
Barragem foi cumprida na tarde da última quartafeira, 28. Gestores da usina hidrelétrica Foz do
Chapecó Energia, representantes das defesas civis
dos municípios ..., Corpo de Bombeiros, Polícia
Militar e Assistência Social municipais se reuniram
para um simulado de mesa com cenários
hipotéticos de altas cheias e...
Leia mais
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