
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.

Clipping nº 48 - 2022
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 48 

27/11/2022 a 03/12/2022



OMS muda nome da varíola dos macacos para
mpox, “para evitar comentários racistas”

GAZETA DO POVO - 28/11/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou
nesta segunda-feira (28) que rebatizará a varíola
dos macacos com o nome de mpox, "para evitar
comentários racistas que provocam
estigmatização".

Leia mais

https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/oms-muda-nome-da-variola-dos-macacos-para-mpox-para-evitar-comentarios-racistas/


Na Grécia, profissionais de saúde não vacinados
podem voltar ao trabalho

PÚBLICO - 01/12/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Milhares de profissionais de saúde gregos que
foram suspensos por se recusarem a ser
vacinados contra a covid-19 vão regressar aos
seus postos de trabalho no início de 2023.

Leia mais

https://www.publico.pt/2022/12/01/mundo/noticia/grecia-profissionais-saude-nao-vacinados-podem-voltar-trabalho-2029912


Peru e Equador declaram emergência de saúde
animal após surto de gripe aviária

GLOBO.COM - 01/12/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Os governos de Peru e Equador declararam uma
emergência de saúde animal na quarta-feira
devido a um surto de gripe aviária, depois que
uma onda de casos levou ao abate de dezenas de
milhões de aves na Europa e nos Estados Unidos.

Leia mais

https://epocanegocios.globo.com/mundo/noticia/2022/12/peru-e-equador-declaram-emergencia-de-saude-animal-apos-surto-de-gripe-aviaria.ghtml


Covid-19: Brasil registra 20,3 mil casos e 57 mortes
em 24 horas

UOL- 28/11/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Dados divulgados pelo Ministério da Saúde neste
domingo (27) indicam que, em 24 horas, foram
registrados 20.385 novos casos e 57 mortes por
covid-19 no país. Desde o início da pandemia, o
Brasil contabiliza 35.188.586 casos confirmados e
689.536 óbitos pela doença.

Leia mais

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/2022/11/28/covid-19-brasil-registra-203-mil-casos-e-57-mortes-em-24-horas.htm


Vacinação contra a Covid: mais de 10 milhões de
crianças estão totalmente imunizadas

GLOBO.COM- 29/11/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Os dados do consórcio de veículos de imprensa
desta terça-feira (29) mostram que 172.173.923
brasileiros estão totalmente imunizados ao tomar
a segunda dose ou a dose única de vacinas. Este
número representa 80,14% da população total do
país. A dose de reforço foi aplicada em
106.394.622 pessoas, o que corresponde a
49,53% da população.

Leia mais

https://g1.globo.com/saude/coronavirus/vacinas/noticia/2022/11/29/vacinacao-contra-a-covid-mais-de-10-milhoes-de-criancas-estao-totalmente-imunizadas.ghtml


Ocupação de leitos críticos de covid-19 está em
57% no RN

TRIBUNA DO NORTE- 29/11/2022

NOTÍCIA NACIONAL

A taxa de ocupação de leitos críticos para
atendimento de pacientes com covid-19 está em
57,7%, na manhã desta terça-feira (29), no Rio
Grande do Norte. Dos hospitais que dispõem de
UTIs específicos para tratamento da doença, três
deles estavam com 100% de ocupação. Os dados
foram consultados às 8h30 na plataforma Regula
RN.

Leia mais

http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/ocupaa-a-o-de-leitos-cra-ticos-de-covid-19-esta-em-57-no-rn/552400


Infectologista explica ‘onda’ de infecções em
crianças que lotam emergências em Florianópolis

NDMAIS – 29/11/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

As emergências infantis em Florianópolis estão
lotadas. Na madrugada da última sexta-feira (25),
uma mãe esperou quase 10h e não foi atendida
no Hospital Infantil Joana de Gusmão. Na mesma
data, um pai “perdeu a cabeça” e tentou quebrar
um computador no local.

Leia mais

https://ndmais.com.br/saude/infectologista-explica-onda-de-infeccoes-em-criancas-que-lotam-emergencias-em-florianopolis/


DIVE/SC reforça a importância da prevenção à
leptospirose

DIVE SC – 01/12/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Os alagamentos e as enchentes que atingem
algumas cidades catarinenses demandam
cuidados por parte da população que tem contato
com as áreas afetadas. Isso porque após o
registro de inundações, aumentam os casos de
leptospirose.

Leia mais

https://dive.sc.gov.br/index.php/noticias-todas/512-dive-sc-reforca-a-importancia-da-prevencao-a-leptospirose


Santa Catarina confirma primeira morte por
Monkeypox

DIVE SC – 30/11/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou,
nesta terça-feira (29/11) a primeira morte por
Monkeypox (Varíola dos macacos) no estado.
Trata-se de um paciente de 23 anos, do sexo
masculino, que estava internado desde 29 de
setembro, no Hospital Nereu Ramos, em
Florianópolis.

Leia mais

https://dive.sc.gov.br/index.php/noticias-todas/510-santa-catarina-confirma-primeira-morte-por-monkeypox


Mutirão de limpeza do Lajeado São José recolhe
uma tonelada de lixo

CLIC RDC - 28/11/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Ação realizada neste sábado (26) recolheu uma
tonelada de lixo em cerca de quatro horas.
Participaram do mutirão de limpeza, promovido
pela Casan, 90 voluntários que coletaram
remédios, roupas íntimas, sapatos, garrafas PETs,
entre outros. Após a coleta, a Prefeitura de
Chapecó encaminhou os resíduos para um aterro
sanitário.

Leia mais

https://clicrdc.com.br/categoria-geral/mutirao-de-limpeza-do-lajeado-sao-jose-recolhe-uma-tonelada-de-lixo/


Secretaria de Saúde fará testagem e orientação no
Dia Mundial de luta contra a AIDS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ - 29/11/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

O Serviço de Atendimento Especializado (SAE) da
Secretaria de Saúde de Chapecó realizará na
quinta-feira. Dia Mundial de Luta contra a AIDS,
atividades de conscientização, orientação,
prevenção, testagem, diagnóstico e tratamento
precoce das infecções sexualmente transmissíveis
(ISTs).

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/6221/secretaria-de-saude-fara-testagem-e-orientacao-no-dia-mundial-de-luta-contra-a-aids


Saúde recomenda cuidados e vacinação para
conter aumento de casos de Covid

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ - 30/11/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Diante de um aumento do número de casos de
Covid, que chegou a 270 nesta quarta-feira, a
Secretaria de Saúde de Chapecó e o Centro de
Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde
fazem um alerta para que a população aumente
os cuidados e mantenha atualizado o cronograma
de vacinação.

Leia mais

https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/6222/saude-recomenda-cuidados-e-vacinacao-para-conter-aumento-de-casos-de-covid
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