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12/12/2022
Estratégia molecular inédita permite monitorar meningite 
mais rápido

https://portal.fiocruz.br/noticia/estrategia-
molecular-inedita-permite-monitorar-meningite-
mais-rapido

16/12/2022
Covid: nº de crianças de até 2 anos hospitalizadas em 2022 
é 21% maior ante 2021

https://www.noticiasaominuto.com.br/ultima-
hora/1972985/covid-n-de-criancas-de-ate-2-
anos-hospitalizadas-em-2022-e-21-maior-ante-
2021

16/12/2022
Vacina contra a dengue do Butantan alcança 79,6% de 
eficácia em testes

https://www.noticiasaominuto.com.br/ultima-
hora/1974124/vacina-contra-a-dengue-do-
butantan-alcanca-79-6-de-eficacia-em-testes

19/12/2022
Detector de malária usa smartphone e faz diagnóstico em 
10 segundos

https://www.msn.com/pt-br/noticias/ciencia-e-
tecnologia/detector-de-mal%C3%A1ria-usa-
smartphone-e-faz-diagn%C3%B3stico-em-10-
segundos/ar-
AA15swbD?cvid=9b7a1dffd773427cb31daf54231
03ed0

20/12/2022 Viagens com pets ao exterior exigem certificado do governo
https://www.poder360.com.br/brasil/viagens-
com-pets-ao-exterior-exigem-certificado-do-
governo/

20/12/2022
Casos e mortes por causa do HIV voltam a crescer entre 
homens no país

https://saude.ig.com.br/2022-12-20/casos-
mortes-hiv-crescer-homens-pais.html

21/12/2022
Chuva castiga Santa Catarina e cidades decretam 
emergência

https://www.bemparana.com.br/noticias/brasil/c
huva-castiga-santa-catarina-e-cidades-decretam-
emergencia/

O Clipping é a documentação da busca de rumores que estratifica as notícias de interesse em saúde pública de acordo com a tipologia de acontecimentos e, ainda,
segundo o local de ocorrência: municipal, estadual, nacional e internacional, uma detecção precoce para que possam ser verificadas junto às áreas técnicas municipais
quanto a sua veracidade e impacto na saúde da população, além da avaliação de acordo com a ameaça à saúde pública. A publicação do Clipping é realizada sem a
verificação das áreas técnicas e mantém o texto conforme fontes originais.

https://redcap.saude.pr.gov.br/surveys/?s=9LHE4JNJJ3
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21/12/2022
Secretaria da Saúde confirma dois novos casos de Mpox e 
não registra nenhum óbito

https://novocantu.com.br/noticia/144114/secret
aria-da-saude-confirma-dois-novos-casos-de-
mpox-e-nao-registra-nenhum-obito

20/12/2022
Paraná é o terceiro estado do Brasil com mais mortes por 
dengue, diz Ministério da Saúde

https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2022/12
/20/parana-e-o-terceiro-estado-do-brasil-com-
mais-mortes-por-dengue-diz-ministerio-da-
saude.ghtml
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18/12/2022
GRIPE DO CAMELO: O que é, sintomas, transmissão e risco 
da GRIPE DO CAMELO NA COPA DO CATAR

https://jc.ne10.uol.com.br/colunas/saude-e-
bem-estar/2022/12/15144064-gripe-do-camelo-
o-que-e-sintomas-transmissao-e-risco-da-gripe-
do-camelo-na-copa-do-catar.html

19/12/2022 Chile confirma caso positivo de gripe aviária no Atacama
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/gr
anjeiros/336486-chile-confirma-caso-positivo-de-
gripe-aviaria-no-atacama.html#.Y6CTAnbMKUk

18/12/2022
Índia: 2.000 casos de hepatite C na vila de UP, moradores 
dizem que a contaminação da água subterrânea é alta

https://www.news18.com/news/india/2000-
hepatitis-c-cases-in-up-village-locals-say-
groundwater-contamination-high-6642721.html

07/12/2022
Taiwan: Menina é confirmada como segundo caso de 
variante da gripe suína

https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archi
ves/2022/12/07/2003790268

13/12/2022
Estudos mostram tempo de depuração viral de mpox, 
impacto da vacinação pré-exposição

https://www.cidrap.umn.edu/mpox/studies-
show-mpox-viral-clearance-time-impact-pre-
exposure-vaccination

19/12/2022
Poliovírus derivado da vacina circulante tipo 2 (cVDPV2) -
Indonésia

https://www.who.int/emergencies/disease-
outbreak-news/item/2022-DON430

16/12/2022 Cólera Situação Mundial
https://www.who.int/emergencies/disease-
outbreak-news/item/2022-DON426

15/12/2022
Aumento da incidência de escarlatina e infecção invasiva 
por Streptococcus do grupo A - vários países

https://www.who.int/emergencies/disease-
outbreak-news/item/2022-DON429

19/12/2022
Cientistas encontram metais tóxicos em chocolates de 
marcas famosas

https://canaltech.com.br/saude/cientistas-
encontram-metais-toxicos-em-chocolates-de-
marcas-famosas-233482/

19/12/2022
10 casos de febre não identificada em Porto Sudão causam 
alarme

https://www.dabangasudan.org/en/all-
news/article/10-cases-of-unidentified-fever-in-
port-sudan-cause-alarm
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