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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. 



 

 

Teve reação adversa da vacina 

contra COVID-19? Anvisa alerta 

para subnotificação  

Foto: Henrique Arakaki 

Campo Grande já ultrapassou a marca de 1 
milhão de doses aplicadas de vacina contra 
a COVID-19. O alívio da tão esperada imu-
nização em alguns casos pode vir acompa-

Sem chuva há 4 dias, baixa 

umidade preocupa e Inmet aler-

ta para incêndios  

Campo Grande e outras 56 cidades de Mato 
Grosso do Sul estão em alerta devido ao 
tempo seco registrado nesta quarta-feira 
(1º). Conforme o Inmet (Instituto Nacional de 

Queda na eficácia de vacinas 

só foi constatada em idosos e 

imunossuprimidos  

Foto: Kísie Ainoã  

Foto: Marcos Maluf 

Por que há redução na efetividade de vaci-
nas contra COVID-19 após seis meses de 
aplicação? Para essa resposta, é importante 
ressaltar em quem essa queda está sendo 

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

Link: https://bit.ly/3t7xOOM  

Link: https://bit.ly/3DHLuoG 
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Meteorologia), até o início da noite, a umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 
20% e se aproximar dos 12%, o que aumenta os riscos de incêndios florestais.  

nhado de reações como febre baixa, dores de cabeça e no corpo e, principalmente, na 
região de aplicação da vacina. Mas, você sabe o que fazer em casos de reações gra-
ves?  

apresentada com mais ênfase: idosos e pessoas imunossuprimidas. Esse público, pe-
la idade ou constituição fisiológica decorrente de tratamentos de saúde já é prejudica-
da no quesito imunidade, naturalmente. Ao serem vacinadas, os imunobiológicos aca-
bam não apresentando também a efetividade que deveriam, tornando-se menos efici-
entes ao longo do tempo. 



 

 

Dos internados em UTIs, 70% 

não completaram ciclo de imu-

nização  

Referência no atendimento aos pacientes de 
COVID-19 em Mato Grosso do Sul, no Hos-
pital Regional, em Campo Grande, a maioria 
dos internados em UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva), não completou o ciclo de imuni-

Foto: Prefeitura de Campo Grande 

Link: https://bit.ly/3kViz7Y 

Após denúncia, Guarda encerra 

festa com mais de 500 pessoas 

Foto: Campo Grande News 

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

Após denúncia, a GCM (Guarda Civil Metro-
politana) encerrou uma festa com mais de 
500 pessoas em frente a Universidade Uni-
derp Agrárias, no Jardim Veraneio, em Cam-
po Grande. Vale lembrar que o toque de re-
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zação, o que reforça a importância da vacina. O dado é que de 40 pacientes com da-
dos sobre a vacinação, 70% tomaram apenas a 1ª ou nenhuma dose. Dos 28 nessa 
condição 6 receberam a 1ª e 22 não se vacinaram. Os demais, 12 pacientes (30%) 
receberam as duas doses e estão com o esquema vacinal completo. 

colher acabou, mas as medidas de biossegurança continuam valendo e as fiscaliza-
ções realizadas na Capital. 



 

 

Mato Grosso do Sul tem 12 mu-

nicípios com situação emer-

gencial vigente 

Em decorrência de desastres naturais, Mato 
Grosso do Sul tem em vigência, situações 
de emergência reconhecidas pela Defesa 
Civil em 12 municípios, metade delas devi-
do as queimadas florestais provocadas du-

Com o dobro da média nacio-

nal, MS é o estado que mais 

mata indígenas no Brasil 

O Atlas da Violência de 2021, divulgado nes-
ta terça-feira (31), apontou o crescimento de 
21,6% na taxa de homicídios de indígenas 
no país, entre os anos de 2009 e 2019. Ma-
to Grosso do Sul registrou, em 2019, o pior 

Setembro começa com recorde 

de incêndios no ano em Mato 

Grosso do Sul 

Os 4 primeiros dias de setembro começa-
ram com recorde no registro de incêndios 
florestais para o ano em Mato Grosso do 

Foto: Campo Grande News 

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

Foto: Dourados News  

Link: https://bit.ly/3gPSeH7 

Foto: Midiamax - Reprodução 

Link: https://bit.ly/3yORWqa 
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rante a estiagem. A relação consta no Sistema Integrado de Informações sobre De-
sastres do Ministério do Desenvolvimento. Nas cidades de Bandeirantes, Terenos e 
Batayporã foi reconhecido estado de calamidade pública devido ao surto de doenças 
infecciosas virais, provocado pela pandemia da COVID-19.  

número, uma taxa duas vezes maior do que a nacional. Último caso de maior reper-
cussão foi de uma criança, de apenas 11 anos que foi morta por um grupo de ho-
mens na Aldeia Bororó, em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande.  

Sul. Conforme o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), foram 143 focos 
de queimadas, enquanto que no mês passado, por exemplo, haviam sido 39. Em ju-
lho, foram 101 focos no mesmo período. Assim, MS registrou média de 35,7 incên-
dios florestais nos 4 primeiros dias de setembro, segundo dados do Inpe.  



 

 

Rio Paraguai pode atingir mar-

ca negativa na próxima sema-

na, diz monitoramento 

A altura do rio Paraguai está seguindo ten-
dência de declínio devido a estiagem que 
atinge Mato Grosso do Sul. A medida pode 
atingir marcas negativas nos próximos dias, 
segundo monitoramento do CPRM (Serviço 

Duas cidades de MS enfrentam 

surtos de Chikungunya e Zika 

As cidades de Nioaque e Chapadão do Sul 
passam por surto de febre chikungunya e 
zika, respectivamente, segundo dados de 
boletins epidemiológicos da SES (Secretaria 
de Estado de Saúde). Assim como a den-

Foto: Diário Corumbaense 

Link: https://bit.ly/3njy90f  

Foto: Grupo IBES 

Link: https://bit.ly/3l2RJeq 
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Geológico do Brasil). Na sexta-feira (3), o rio estava medindo 13 cm na régua de La-
dário. De acordo com o publicado pelo site Diário Corumbaense, pela previsão, existe 
possibilidade de no dia 10 de setembro, a marca abaixo do zero seja atingida e a ré-
gua ladarense marque altura de -0,4 cm.  

gue, essas doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti que se reproduz 
em água parada. 



 

 

Variante “Mu”: nova cepa do 

coronavírus já circula no Brasil 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) es-
tá monitorando uma nova variante do coro-
navírus. Batizada de “Mu”, a mutação foi en-
contrada pela primeira vez na Colômbia. O 

Alagoas tem 11 casos confir-

mados de sarampo em dois 

municípios, diz Ministério da 

Saúde 

Dados do Ministério da Saúde revelam que 
Alagoas tem 11 casos confirmados de sa-
rampo neste ano em dois municípios. O ba-

Criança morre de meningite em 

Fortaleza 

Uma criança morreu em decorrência 
de doença meningocócica nessa quarta-
feira, 1º, em Fortaleza. A meningite é a in-
fecção das membranas que recobrem o cé-

Foto: Agencia Brasil 

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

Foto:  Getty Images via BBC 

Link: https://glo.bo/38EppZP  

Foto:  SCIATH 

Link: https://bit.ly/3n2ugww 
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Brasil já registrou a cepa que chegou aqui por meio da Copa América. A variante 
“Mu”, também conhecida como B.1.621, tem o potencial de ser resistente à imunidade 
da vacina ou de uma infecção anterior. A cepa já é responsável por 4.600 casos em 
pelo menos 40 países, sendo quase 2.000 casos somente dos Estados Unidos. 

lanço considera registros até o dia 7 de agosto, sendo que o primeiro caso foi notifica-
do apenas em maio de 2021, o que demonstra a velocidade da transmissão.  

rebro e, quando atinge a corrente sanguínea, provoca a meningococcemia, como foi o 
caso do menino.  



 

 

BH tem mais quatro casos de 

raiva em três semanas e regis-

tros sobem para 18  

Belo Horizonte confirmou nas últimas três 
semanas mais quatro casos de raiva. Com 
isso, os registros da doença infecciosa viral, 
que tem letalidade de aproximadamente 

Cruzeiro do Sul registra mais 

de 100 casos de diarreia por 

dia e município entra em alerta 

máximo 

Nas últimas semanas, o município de Cru-
zeiro do Sul vem registrando aumento no 
número de casos de pessoas com diarreia. 
Na Unidade Pronto-Atendimento (UPA), 80% 
dos atendimentos são de pessoas com diar-

Foto:  Getty Images 

Link: https://bit.ly/3kNlr6S  

Foto: Manuel Dario Fuentes Hernández / Pixabay 

Link: https://bit.ly/2WOEy8r 
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100%, saltaram para 18. Todos os animais atingidos com o mal foram morcegos, ga-
rantiu a prefeitura.  

reia e vômito, a média diária de pessoas atendidas com esse problema alcançou a 
marca de 115 atendimentos. 



 

 

Japão suspende novos lotes de 

vacinas da Moderna por sus-

peitas de contaminação 

A decisão surge um dia depois da abertura 
de uma investigação pelo Ministério da Saú-
de japonês à morte de dois homens que re-
ceberam a vacina da Moderna contra o no-

Foto: Michael Sohn/AFP 

Link: https://bit.ly/3joK9en 

Até agora, 104 casos de dengue foram re-
portados na capital. Oito médicos do Colé-
gio de Medicina Gandhi foram diagnostica-
dos com dengue. A administração identifi-
cou focos de dengue e estão verificando as 
regiões de proliferação do mosquito. 

Foto: The Free Press Journal 

Link: https://bit.ly/3teX8ma 
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vo coronavírus, provenientes de lotes com 1,63 milhões de doses, após relatos da 
presença de impurezas em certas embalagens do produto.  

A Comunidade Internacional te-

me ineficácia vacinal com a in-

clusão da variante “Mu” na lis-

ta de variantes de interesse 

Foto: Economia Online 

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

No dia 1º, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), afirmou, no boletim semanal sobre a 

nova epidemia de coronavírus. A nova vari-

ante "Mu" (μ), que foi descoberta pela primeira vez na Colômbia em janeiro, pode 

ter alta tolerância à vacina e pode escapar da imunidade trazida por infecções ante-

riores ou vacinação, portanto, foi listada como Variantes de interesse.  

Surto de Dengue atinge Bhopal 
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