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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. 



 

 

Campo Grande atinge marca de 

1 milhão de doses aplicadas de 

vacinas contra a Covid-19  

Foto: CG Notícias - Divulgação  

Campo Grande atingiu na tarde desta terça
-feira (24) a marca de 1 milhão de doses 
de vacinas contra a Covid-19 aplicadas 
desde o início da campanha de vacinação. 
Até o momento, 608.206 pessoas recebe-
ram a primeira dose, o que representa 
67.12% de toda a população da Capital. 

Capital não sai “do vermelho” 

e 7 cidades pioram no risco de 

contágio da Covid  

Depois que 34 municípios de Mato Grosso 
do Sul tiveram melhora no risco de trans-
missão do coronavírus, analisado por meio 
do Prosseguir (Programa de Saúde Segu-

Menino de 3 anos morre em 

questão de horas e gera onda 

da desinformação  

Foto: Governo de MS - Divulgação  

Foto: Yahoo 

A morte trágica e repentina de um menino 
de 3 anos, na noite dessa quarta-feira (25), 
em Campo Grande, causou alvoroço em 
grupos de WhatsApp e o compartilhamento 
de muita desinformação. Como um dos sin-
tomas da criança foi insuficiência respirató-
ria, a primeira suspeita levantada foi de que 
a Covid-19 havia levado o garoto. 

Link: https://bit.ly/3zhtj6J  

Link: https://bit.ly/2UL9yoX  

Link: https://bit.ly/3ktM5By  
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rança da Economia), do Governo do Estado, sete cidades tiveram piora – saindo do 
grau médio para o alto de contágio com a Covid-19. Campo Grande continua no 
“alerta vermelho”, conforme a classificação do programa. 

https://bit.ly/3zhtj6J
https://bit.ly/2UL9yoX
https://bit.ly/3ktM5By


 

 

Campo Grande inicia aplicação 

da 3ª dose de vacina contra Co-

vid-19 em idosos asilados  

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, 
através da Secretaria Municipal de Saúde 
(Sesau), iniciou nesta quinta-feira (26) a 
aplicação da terceira dose da vacina contra 

Foto: CG Notícias - Divulgação 

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

A 3 dias do fim de campanha, 

vacinação contra gripe ainda 

não alcança meta  

Foto: Campo Grande News 

Link: https://bit.ly/2Y6UTpH  

Campanha de vacinação contra gripe em 
Campo Grande termina na segunda-feira 
(30) e, até agora, ainda não foi alcançada a 
cobertura vacinal de públicos prioritários. No 
caso dos trabalhadores da saúde, o índice é 
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Covid-19 em idosos com mais de 60 anos que moram em instituições de longa per-
manência. Assim como no início da imunização, os residentes do asilo São João 
Bosco foram os primeiros a receber este reforço na vacina.  

de 87,69%. Iniciada em 13 de abril, a imunização protege contra três tipos de vírus 
da influenza. A exemplo da vacinação contra covid-19, a imunização seguiu escalo-
namento, iniciado pelos grupos prioritários até a população em geral, que entrou no 
esquema vacinal a partir de 6 de julho, devido à baixa procura. 



 

 

Fogo no Pantanal repete des-

truição recorde de 2020  

No terceiro ano seguido de seca e sob o im-
pacto de fortes geadas, o Pantanal já regis-
tra o mesmo patamar de área destruída pe-
lo fogo no mesmo período do ano passado, 
quando sofreu o pior desastre ambiental da 

Após alerta de infectologistas, 

CRM-MS pede que médicos 

avaliem reduzir corticoides pa-

ra covid  

Depois do alerta feito pelos infectologistas a 
respeito do uso de corticoides no tratamento 
de pacientes com coronavírus, o CRM-MS 
(Conselho Regional de Medicina de Mato 

6 dias antes do fim com mais 

de 1 assassinato por dia, agos-

to sangrento já teve 35 mortes 

em MS  

O mês de agosto ainda nem terminou e já 
contabiliza mais assassinatos do que o oita-
vo mês inteiro do ano passado, em Mato 

Foto: Correio do Brasil  

Link: https://bit.ly/3sFOv3K  

Foto: Campo Grande News  

Link: https://bit.ly/3kFpz99  

Foto: Midiamax 

Link: https://bit.ly/3kvdhQe  
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história. Desde o início do ano até sábado (21), a maior planície alagável do mundo 
já havia perdido 261.800 hectares para o fogo, o equivalente a dois municípios do 
Rio de Janeiro. 

Grosso do Sul) divulgou uma nota informativa com orientações à classe médica. Na 
nota, o Conselho pede que os profissionais sigam as orientações dadas pela Sims 
(Sociedade de Infectologia de Mato Grosso do Sul).  

Grosso do Sul. Conforme estatística da Sejusp (Secretaria Estadual de Justiça e Se-
gurança Pública), 35 pessoas tiveram suas vidas tiradas entre o dia 1º deste mês e o 
início da tarde desta quarta-feira (25). 



 

 

Pela 1ª vez no ano, taxa de ocu-

pação de leitos Covid cai para 

38% em MS  

Com o avanço da vacinação, os indicativos 
da pandemia têm apresentado melhoras em 
Mato Grosso do Sul. Mais uma boa notícia 
para o Estado é que nesta quarta-feira (25), 

Unindo seca e incêndios, Ba-

tayporã decreta situação de 

emergência 

Compartilhando o cenário visto por todo Ma-
to Grosso do Sul, Batayporã decretou situa-
ção de emergência, nesta quarta-feira (25), 
devido ao período de seca. Parecer da De-
fesa Civil Municipal indica que a região não 

Foto: Correio do Brasil  

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

Foto: Jornal da Nova  

Link: https://bit.ly/3yoJ3U6 
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pela primeira vez no ano, a taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) para pacientes com Coronavírus estão com ocupação de 38%, a menor já 
registrada neste ano.  

recebe chuvas consideráveis há mais de 120 dias. Batayporã decretou situação de 
emergência.  



 

 

Ministra Tereza Cristina partici-

pa de debate da CNI sobre mu-

danças climáticas  

A ministra da Agricultura Tereza Cristina par-
ticipa nesta terça-feira (24), às 9h30, da live 
Pró-Clima: Agroindústria, Segurança Alimen-
tar e Sustentabilidade, em parceria com a 

Boletim Observatório Covid-19: 

novas variantes exigem aten-

ção 

A análise aponta que, embora o declínio no 
número absoluto de casos e óbitos seja re-
levante, há uma estagnação proporcional na 
melhora para algumas faixas etárias, espe-
cialmente os idosos. Roraima é o único es-
tado com taxa de ocupação de leitos de UTI 

Criança de 4 anos e bisavó, de 

73, morrem de febre maculosa 

em Contagem 

Um menino de quatro anos e a bisavó dele, 
de 73, morreram nesta semana de febre 

Foto: MidiaMax 

Link: https://bit.ly/3j9vlAe  

Foto:  Boletim FIOCRUZ 

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

Foto:  Saúde Avai  

Link: https://bit.ly/3DiT5K5  
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Band News e Terra Viva. O evento vai debater como o Brasil pode se posicionar co-
mo destaque na produção sustentável para garantir.  

para adultos no SUS superior a 80%. Quanto às capitais, somente o Rio de Janeiro 
(96%) e Boa Vista (84%) mantêm-se em nível muito crítico.   

maculosa em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, no bairro Nacional. 
A data precisa dos óbitos não foi divulgada, mas os casos foram confirmados pela 
prefeitura do município, em nota enviada na noite da quarta-feira (18). 



 

 

Queda nos casos de síndrome 

respiratória parou, diz Fiocruz  

Uma nova edição do Boletim InfoGripe da 
Fiocruz aponta a interrupção da queda do 
número de casos de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG) no País e sugere que 
há uma retomada do crescimento. Atual-

Em quase 30 anos, Brasil perde 

15% de superfície de água, diz 

estudo  

De acordo com estudo inédito do MapBio-
mas, o Brasil está secando. O levantamento, 
parte da série Brasil Revelado: 1985-2020, 
mostra que existe uma tendência de redu-
ção da superfície de água em oito das doze 

Foto: INFOGRIPE FIOCRUZ 

Link: https://bit.ly/2Y3EJxd  

Foto: iStock 

Link: https://bit.ly/3DnRUZU  
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mente, 98% dos casos de SRAG são cau-
sados pela Covid-19. 

regiões hidrográficas e em todos os biomas do país. O Mato Grosso do Sul é o esta-
do com maior índice de subtração, 57%. 
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Um experimento com mosqui-

tos transmissores da dengue 

que conseguiu reduzir os ca-

sos em 77%  

Uma experiência "revolucionária" com mos-
quitos transmissores da dengue reduziu os 
casos da doença em 77%. No teste, os 

Foto: O Atibaiense 

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

O Instituto Nacional das Águas (INA) confir-
ma que essa descida do rio é a pior desde 
1944 e as expectativas de melhora são pra-
ticamente nulas em um Paraná que é uma 
das principais hidrovias da América do Sul e 
cuja seca tem efeito direto econômico, soci-
al e impacto político e ambiental.  

Foto: Cadena 3 

Link: https://bit.ly/3jsvjn6  
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mosquitos foram infectados com uma bactéria que reduz sua capacidade de es-
palhar doenças.  

Imunidade das vacinas da Pfi-

zer e da Moderna baixa 20% 

dois meses após a segunda do-

se  

Foto: Economia Online 

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

Esta conclusão, que resulta da análise de 

dados que incluem aqueles que foram infe-

tados pelo novo coronavírus, resultam de uma investigação da Universidade de 

Northwestern, no estado norte-americano do Illinois, publicada na revista Scien-

tific Reports.  

Paraná em estado de emergên-

cia  


