
Clipping
DE NOTÍCIAS

z

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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Surto de H5N1: OMS recomenda que países
desenvolvam vacinas para cepas de gripe animal

R7.com- 20/02/2023

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Os governos devem investir em vacinas para
todas as cepas do vírus da gripe que existem no
reino animal como medida de segurança no caso
de um surto em humanos, disse o novo cientista-
chefe da OMS (Organização Mundial da Saúde) na
segunda-feira (20).

Leia mais

https://noticias.r7.com/saude/surto-de-h5n1-oms-recomenda-que-paises-desenvolvam-vacinas-para-cepas-de-gripe-animal-20022023


“É altamente provável que a OMS, em abril,
levante o Estado de Emergência”

Plataforma - 22/02/2023

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Ao fim de três anos, o vírus SARS-CoV-2 está a
permitir uma vivência mais controlada. A OMS já
assumiu que esta é a fase em que mais perto
estamos do fim da “pandemia”. O
epidemiologista Manuel Carmo Gomes diz que o
contexto atual reúne condições para que seja
assim.

Leia mais

https://www.plataformamedia.com/2023/02/22/e-altamente-provavel-que-a-oms-em-abril-levante-o-estado-de-emergencia/


Uma mulher morre a cada dois minutos na
gravidez ou no parto, diz ONU

Terra - 23/02/2023

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Com assistência médica adequada, esperança e
alegria são sentimentos que (na maioria dos
casos) acompanham uma gravidez. Em
contrapartida, para milhões de mães que não têm
acesso a cuidados básicos de saúde, a gestação
pode ser uma experiência perigosa.

Leia mais

https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/criancas/uma-mulher-morre-a-cada-dois-minutos-durante-a-gravidez-ou-parto-diz-onu,83c76c385ea27f8401f5e028d86dd76d1fkse9z8.html


Queda na vacinação contra o HPV representa risco
de aumento de casos de cânceres evitáveis

cidadeverde.com - 23/02/2023

NOTÍCIA NACIONAL

A queda da cobertura vacinal contra o HPV nos
últimos anos representa uma ameaça concreta à
saúde de milhões de jovens brasileiros e pode
desdobrar no aumento dos casos de infecção e
cânceres evitáveis no futuro. Em 2019, 87,08%
das meninas brasileiras entre 9 e 14 anos de idade
receberam a primeira dose da vacina.

Leia mais

https://cidadeverde.com/noticias/387535/queda-na-vacinacao-contra-o-hpv-representa-risco-de-aumento-de-casos-de-canceres-evitaveis


Exportação de carne para a China deve ser
suspensa nesta quinta, diz ministro à CNN

CNN BRASIL - 22/02/2023

NOTÍCIA NACIONAL

O ministro da Agricultura, Carlos Favaro, afirmou
à CNN que as exportações de carne para a China
serão suspensas provavelmente a partir de
amanhã. Isso porque há um protocolo entre o
Brasil e a China que prevê a suspensão das
exportações. automática em casos como esse.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/business/exportacao-de-carne-para-a-china-deve-ser-suspensa-amanha-diz-ministro-a-cnn/


Número de mortos após fortes chuvas no litoral
de SP sobe para 54; buscas continuam

CNN BRASIL - 24/02/2023

NOTÍCIA NACIONAL

O número de mortos após as fortes chuvas que
atingiram o litoral norte paulista no último final
de semana subiu para 54 nesta sexta-feira (24),
segundo o governo de São Paulo. São 53 vítimas
em São Sebastião e uma em Ubatuba.

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/numero-de-mortos-apos-fortes-chuvas-no-litoral-de-sp-sobe-para-54-buscas-continuam/


Governo do Estado lança campanha de prevenção
à dengue

SES SC - 22/02/2023

NOTÍCIA ESTADUAL

Para prevenir o agravamento do avanço da
dengue em Santa Catarina, o Governo do Estado
lançou a primeira campanha de publicidade deste
ano. Como o tema é de saúde pública e afeta
todos os catarinenses, foram produzidas
publicações que estão sendo veiculadas desde o
último sábado, 18...

Leia mais

https://dive.sc.gov.br/index.php/noticias-todas/526-governo-do-estado-lanca-campanha-de-prevencao-a-dengue
https://dive.sc.gov.br/index.php/noticias-todas/526-governo-do-estado-lanca-campanha-de-prevencao-a-dengue


Remessa de vacina bivalente de Covid-19 chega a
SC: veja quem tem que se vacinar

Nd+ - 22/02/2023

NOTÍCIA ESTADUAL

Uma remessa de vacina bivalente contra a Covid-
19 começa a ser distribuída nesta quarta-feira
(22) em Santa Catarina. No entanto, segundo a
SES/SC (Secretaria do Estado da Saúde de Santa
Catarina), as doses bivalentes do imunizante
começam a ser aplicadas somente na segunda-
feira (27).

Leia mais

https://ndmais.com.br/saude/nova-remessa-de-vacina-de-covid-19-chega-a-sc-veja-quem-tem-que-se-vacinar/
https://dive.sc.gov.br/index.php/noticias-todas/526-governo-do-estado-lanca-campanha-de-prevencao-a-dengue


Semus promove semana do autocuidado feminino

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU - 23/02/2023

NOTÍCIA ESTADUAL

Qualidade de vida e bem-estar. Com este
objetivo, a Secretaria de Promoção da Saúde
(Semus), por meio do Centro de Atenção Integral
à Saúde da Mulher (CAISM), promove de 6 a 10
de março, a segunda edição da semana de saúde
e da conscientização dos direitos femininos, em
alusão à data comemorativa do dia 8.

Leia mais

https://www.blumenau.sc.gov.br/secretarias/secretaria-de-saude/semus/semus-promove-semana-do-autocuidado-feminino67
https://dive.sc.gov.br/index.php/noticias-todas/526-governo-do-estado-lanca-campanha-de-prevencao-a-dengue


Programa de Olho no Futuro atenderá idosos de
Chapecó

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ – 23/02/2023

O Programa de Olho no Futuro tem como foco a
entrega gratuita de óculos de grau para crianças,
adolescentes e idosos em situação de
vulnerabilidade socioeconômica, buscando o
tratamento para correção, diminuição ou
estabilização do grau, possibilitando melhoria na
qualidade de vida e da saúde.

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/6504/programa-de-olho-no-futuro-atendera-idosos-de-chapeco


Operação Internamento Involuntário encaminhou
120 pessoas para tratamento em 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ – 24/02/2023

A Operação Internamento Involuntário, política
pública lançada pela Prefeitura de Chapecó em
março do ano passado, voltada a dependentes
químicos, encaminhou 120 pessoas para
tratamento somente em 2022. De acordo com a
secretária de Assistência Social de Chapecó, ..., do
total de internados, 43 já estão organizados, com
retorno familiar e muitos já trabalhando.

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL

https://chapeco.sc.gov.br/noticia/6510/operacao-internamento-involuntario-encaminhou-120-pessoas-para-tratamento-em-2022


Chapecó recebe vacina bivalente contra a Covid

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ – 24/02/2023

Chegaram na tarde de ontem, quinta-feira, na
Secretaria de Saúde de Chapecó, 3,3 mil doses da
vacina bivalente contra a COVID-19. As doses
vieram do Ministério da Saúde para a Secretaria
de Estado da Saúde, que mandou para a região.
Esta dose é para aplicação de reforço na
população dos grupos prioritários e será
disponibilizada ao munícipe de Chapecó ...

Leia mais

NOTÍCIA MUNICIPAL

https://chapeco.sc.gov.br/noticia/6512/chapeco-recebe-vacina-bivalente-contra-a-covid


https://www.chapeco.sc.gov.br/

Clipping
DE NOTÍCIAS


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14

