
 

 

25/08/2021 33 

15/08/2021 21/08/2021 

1 

O CIEVS-CG realiza busca ativa de rumores 
e notícias que possam caracterizar um risco 
ou emergência em saúde pública diariamen-
te. 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, se-
gundo o local de ocorrência: municipal, es-
tadual, nacional e internacional, uma detec-
ção precoce para que possam ser verifica-
das 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 publica-
ção do Clipping é realizada sem a verifica-
ção das áreas técnicas. 



 

 

Superbactéria pode ter aumen-

tado mortes por COVID-19 em 

hospitais de Campo Grande, 

aponta denúncia  

Foto: Hospital Regional de Campo Grande - Divulgação  

A presença de uma superbactéria nos hos-
pitais de Campo Grande, durante a pande-
mia, pode ter contribuído para o aumento 
das mortes de pacientes 
com coronavírus (Covid-19). Ao menos é o 
que investiga a 76ª Promotoria de Justiça e 
Saúde Pública da comarca 

Em reunião com representan-

tes do setor, SESAU define de-

talhes para levar vacinação a 

supermercados da Capital  

Nos próximos dias, a Secretaria Municipal 
de Saúde (Sesau) deve levar a vacinação 
contra a Covid-19 a supermercados da Ca-
pital. Os detalhes da ação foram discutidos 
durante esta manhã, em reunião com técni-
cos da secretaria e representantes da As-
sociação Sul-Mato-Grossense de Super-
mercados (AMAS).  

Capital espera aval do Ministé-

rio da Saúde para 3ª dose em 

idosos  

Foto: Prefeitura de Campo Grande - Divulgação  

Foto: Campo Grande News 

O secretário municipal de Saúde, José 
Mauro Filho, afirmou nesta quarta-feira 
(18), em entrevista na TV Câmara, que 
Campo Grande aguarda resposta do Minis-
tério da Saúde, sobre ofício encaminhado 
no começo do mês, que pedia permissão 
para aplicar novas doses de reforço a pes-
soas que já tenham recebido duas vacinas 
contra a COVID-19. 

Link: https://bit.ly/2W3co8Z  

Link: https://bit.ly/3xZhoJ4  

Link: https://bit.ly/3D2J2ZG  
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Incêndio em Campo Grande: 

após noite em chamas, fogo 

deixa rastro de destruição no 

Parque dos Poderes 

Equipes do Corpo de Bombeiros continuam 
com o trabalho de rescaldo em extensa área 
do Parque dos Poderes na manhã desta 
sexta feira (20). A corporação não tem previ- 
são de quando os trabalhos serão encerrados. Incêndio atingiu a região na tarde de 
quinta-feira (19) e, devido aos ventos e à vegetação seca, se espalhou rapidamente. A 
área mais atingida foi atrás da DGPC (Delegacia Geral de Polícia Civil).   

Foto: Midiamax 

Link: https://bit.ly/3mkyE9O  

Com estabilização de casos e 

ampla cobertura vacinal, Prefei-

tura revoga toque de recolher  

Foto: Prefeitura de Campo Grande - Divulgação  

Link: https://bit.ly/3z6lKiX  

A Prefeitura de Campo Grande publicou no 
Diário Oficial desta quinta-feira a revogação, 
a partir de segunda-feira (23), do artigo 1º 
do decreto 14.820, de 29 de julho de 2021, 
que   determinava   toque   de   recolher  em  
Campo Grande, de 00h00 às 5 horas da manhã.  
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Clima severo impõe raciona-

mento de água para Estados do 

Sul, Sudeste e Centro-Oeste 

Dados do Comitê de Monitoramento do Se-
tor Elétrico, divulgados na véspera, mos-
tram que o Brasil teve a menor entrada de  

Bombeiros mobilizam efetivo 

extra para combate a incêndio 

em Jaraguari  

A Operação Hefesto atuou em várias regi-
ões do Pantanal, nessa segunda-feira (16) 
e se prepara para atuar em outros pontos 
com o aumento da seca, previsto pela me-
teorologia, para acontecer nessa semana, 
em Mato Grosso do Sul 

Com variante Delta 'chegando', 

UFMS pode fazer sequencia-

mento genético de amostras de 

covid  

O secretário de infraestrutura e diretor do 
Prosseguir (Programa de Saúde e Seguran-
ça da Economia), Eduardo Riedel, declarou 

água nos reservatórios dos últimos 91 anos em seus períodos chuvosos – de setem-
bro a março passados. 

Foto: Correio do Brasil  

Link: https://bit.ly/2VYr6y4  

Foto: Campo Grande News  

Link: https://bit.ly/3AOK21z  

Foto: Midiamax 

Link: https://bit.ly/2XzZZud  

que a variante Delta da covid "está chegando" a Mato Grosso do Sul. Para monitorar 
a chegada da nova cepa, o governo do Estado prepara uma parceria com a UFMS 
(Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) para realizar o sequenciamento gené-
tico das amostras. 
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MS registra 3º caso suspeito de 

fungo negro em paciente com 

coronavírus  

Mato Grosso do Sul registrou a terceira noti-
ficação de caso suspeito para fungo negro 
em paciente com coronavírus. O caso ocor-  

Agosto tem queda de 34% do 

número de casos de covid em 

relação a julho  

Com o aumento da vacinação no Estado os 
números de casos e mortes de Covid-19 ti-
veram redução acentuada desde o mês pas-
sado  e  agosto  apresenta   uma  queda  de 

Foto: Correio do Brasil  

Link: https://bit.ly/3D6A65l  

-reu em Dourados, a 225 quilômetros da Capital, em um paciente de 31 
anos.   

Foto: Correio do Brasil  

Link: https://bit.ly/3syZfRj  

34% de casos registrados comparado ao mesmo período de julho. Com este cenário 
positivo a única preocupação dos especialistas é com a variante Delta.  

5 

https://bit.ly/3D6A65l
https://bit.ly/3syZfRj


 

 

InfoGripe indica possível reto-

mada do crescimento de casos 

Divulgada na quarta-feira (18/8), a nova edi-
ção do Boletim InfoGripe sinaliza que, em 
nível nacional, os casos de Síndrome Respi-
ratória Aguda Grave (SRAG) mantém o ce-
nário de interrupção de queda e de possível 
retomada de crescimento. Referente à Se-
mana epidemiológica (SE) 32, período de 8 
a 14 de agosto, a análise tem como base 
dados  inseridos  no  Sistema de Informação  

Anvisa recusa uso emergencial 

de Coronavac para crianças de 

3 a 17 anos  

Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária) não liberou o uso emergencial das 
vacinas contra a covid-19, da Coronavac, 
para  pessoas  de  três  a 17 anos,  em  
reunião feita na tarde de quarta-feira (18). 

Umidade extremamente baixa e 

temperaturas próximas dos 40°

C devem ser registradas em 

Rondônia nos próximos dias 

De acordo com o Climatempo, uma grande 
massa  de  ar  quente e seco vai predominar  

Foto: Info Gripe 

Link: https://bit.ly/37TlWX4  

da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até 16 de agosto. 

Foto:  Campo Grande News 

Link: https://bit.ly/3k5VBe6  

Foto:  The Conversacion  

Link: https://bit.ly/3gdyahT  

sobre o país ao longo de toda esta semana. Os efeitos dessa condição climática ten-
dem a ser mais evidentes na Região Centro-Oeste, no Sul da Amazônia, no interior 
nordestino, em Minas Gerais e no interior do Paraná.  
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Recife confirma a primeira mor-

te por dengue do ano num mo-

mento de alta de casos de ar-

boviroses na capital  

O óbito foi de um homem de 76 anos, que 
morava no bairro de San Martin, Zona Oeste 
da cidade. A confirmação é da Secretaria de 
Saúde  de  Recife.  A  morte também é a pri- 

Novo caso da variante Lambda 

no Brasil foi identificado em se-

quenciamento de rotina  

O caso da variante Lambda identificado na 
cidade de Londrina (PR) na última semana 
foi identificado após um sequenciamento ge-
nômico de rotina das amostras colhidas na 
cidade e encaminhadas à Fundação Oswal- 

Foto: Jornal do Commercio 

Link: https://bit.ly/37QGDmf  

meira confirmada por arbovirose em Pernambuco e foi divulgada no 30º boletim epide-
miológico de arboviroses da Secretaria Estadual de Saúde 

Foto: O Globo 

Link: https://glo.bo/3xWIRvg  

do Cruz (Fiocruz) — que mantém uma rede de monitoramento no país.  
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A variante Delta escalona a ta-

xa de cobertura para obter imu-

nidade de rebanho 
A esperança das autoridades de saúde era 
conseguir imunidade de grupo com 70% da 
população vacinada, no último trimestre do 
ano, mas o surgimento da variante nativa da 
Índia muda o cenário  Foto: La Estrella de Panamá 

Link: https://bit.ly/3sr0wdq  

Covid-19: Autoridades consi-

deram “preocupante” aumento 

da taxa de incidência acumula-

da em Cabo Verde 

Cidade da Praia, 16 Ago – O diretor nacio-
nal de Saúde classificou hoje como “preocu- 
pante” o aumento da taxa de incidência acumulada de covid-19 em Cabo Verde, que 
nas últimas duas semanas se situou em 103 casos por 100  mil habitantes.  

Foto: INFORPRESS 

Link: https://bit.ly/3yXaRQH  

Quais serão os impactos mais 

fortes das mudanças climáticas 

no futuro da América Latina? 

A América Latina se projeta como uma das 
regiões do mundo que será diretamente 
afetada pelos efeitos das mudanças climáti-
cas. O Relatório da Organização Meteoroló-
gica Mundial (OMM) sobre o Estado do Cli-
ma na América Latina e no Caribe 2020 
apresenta uma perspectiva difícil para a re- 
gião. Entre os eventos que se tornarão mais intensos estão as esperadas ondas de 
calor, queda na produção agrícola, incêndios florestais, esgotamento de recifes de 
coral e eventos extremos ao nível do mar. 

Foto: NASA 

Link: https://bit.ly/2W1NC9r  
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