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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. 



 

 

Com coronavírus em foco, cam-

po-grandenses esquecem ou-

tras vacinas e atrasam caderne-

ta 

Foto: Midiamax 

A cobertura da vacina tem caído nos últimos 
anos e, desde 2019, o Brasil perdeu o regis-
tro de erradicação do sarampo. O Ministério 
da Saúde informa que o Calendário Nacio-

Apesar da Delta, Capital perma-

nece na bandeira vermelha 

sem novas restrições  

Recentemente, três casos Delta foram con-
firmados em Mato Grosso do Sul, sendo 
dois pacientes de Campo Grande e uma de 
Ladário, mesmo com a variante em circula-
ção, a Capital segue em "grau alto" da pan-

Abuso sexual é um dos fatores 

que levam crianças à depres-

são em Campo Grande, alerta 

campanha  

Foto: Campo Grande News 

Foto: Midiamax 

O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio é 
celebrado nesta sexta-feira (10) e, para aju-
dar na conscientização, o projeto 
‘Valorização da Vida’ realiza uma ação no 
centro de Campo Grande. Os servidores en-

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

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

Link: https://bit.ly/3leKUq6 

2 

nal de Vacinação contempla não só as crianças, mas também adolescentes, adultos, 
idosos, gestantes e povos indígenas. Ao todo, são disponibilizadas 19 vacinas para 
mais de 20 doenças, cuja proteção inicia ainda nos recém-nascidos, podendo se es-
tender por toda a vida. 

demia da COVID-19, representado pela bandeira vermelha da classificação do Pros-
seguir (Programa de Saúde e Segurança na Economia), divulgado na tarde desta sex-
ta-feira (10), pelo governo do Estado.  

tregam folhetos com orientações e sinais que podem indicar que uma pessoa está 
com depressão. A doença não acomete somente os adultos, um dos principais fatores 
que levam à depressão entre crianças e adolescentes é o abuso sexual, que aumen-
tou durante a pandemia.  



 

 

Confirmada, variante Delta está 

em MS desde julho  

Os primeiros casos da variante Delta foram 
confirmados em Mato Grosso do Sul oficial-
mente nesta segunda-feira (6). Segundo a 
SES (Secretaria Estadual de Saúde), três 
pacientes sul-mato-grossenses tiveram CO-

Inmet emite alerta de baixa 

umidade para 35 cidades de MS 

nesta segunda-feira 

Nesta segunda-feira (6), cidades de Mato 
Grosso do Sul sofrem com altas temperatu-
ras e tempo seco. O Inmet (Instituto Nacio-
nal de Meteorologia) emitiu alerta para 35 

Com variante Delta circulando 

desde julho, MS quer 70% dos 

adultos vacinados nesta sema-

na  

Mato Grosso do Sul já confirmou três casos 
da variante Delta e dados apontam que a 
nova cepa está presente no Estado desde 
julho. Os casos foram confirmados em Cam-

Foto: Campo Grande News 

Link: https://bit.ly/3h4HaGw 

Foto: Midiamax 

Link: https://bit.ly/3BMIyp1 

Foto: Midiamax 

Link: https://bit.ly/3DZLErz 
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VID-19 provocada por essa mutação do coronavírus. Tratam-se de um homem, de 22 
anos, e uma mulher, de 51 anos, de Campo Grande, além de outra mulher, de 52 
anos, que mora em Ladário.  

municípios do Estado, que passam por baixa umidade na véspera do feriado. Com 
umidade mínima de 12% e máxima de 20%, Campo Grande e outras 34 cidades cor-
rem risco de incêndios florestais. Além do prejuízo à saúde da população, que pode 
sofrer com ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. 

po Grande e Ladário, mas a análise das amostras é aleatória, o que mostra que pode 
haver mais casos em MS. Como estratégia para barrar o avanço da nova variante, a 
SES (Secretaria de Estado de Saúde) investe na campanha de vacinação e o objetivo 
é alcançar 70% dos adultos imunizados até o fim de semana.  



 

 

Prosseguir MS oficializa fim do 

toque de recolher e limite de lo-

tação continua 

Com média de novos casos de COVID-19 
em cerca de 207 ao dia, o Governo de Mato 
Grosso do Sul oficializou hoje o fim do to-
que de recolher em nova deliberação do co-

Após tragédia de 2020, queima-

das em MS já cresceram 32% 

em 2021 

Nos primeiros oito meses de 2021, o Corpo 
de Bombeiros de Mato Grosso do Sul aten-
deu 5.760 casos de incêndios em vegetação 
nativa ou plantação em todo o Estado, o nú-

Foto: Campo Grande News 

Link: https://bit.ly/2X1sHUs 

Foto: Campo Grande News  

Link: https://bit.ly/2X8T9eM 
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mitê do Prosseguir (Programa de Saúde e Segurança da Economia) publicada hoje, 
no Diário Oficial do Estado. Apesar de não ter mais restrições de horários, os prédios 
deverão observar o protocolo de biossegurança aplicável a cada setor, com lotação 
máxima respeitada.   

mero é 1.397 a mais do que o registrado em todo ano de 2020 (4.363), um aumento 
de 32%. 



 

 

Febre maculosa já matou mais 

pessoas em 2021 do que em 

2020 em MG  
O número de mortes por febre maculosa em 
Minas Gerais já é maior em 2021 do que em 
2020. Dados do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (SINAN) do Ministé-
rio da Saúde apontam que no ano passado, 
o Estado registrou 26 casos e seis óbitos 
por conta da doença. Já neste ano, até o dia 

Propriedade rural em Anapu re-

gistra ataque de morcegos-

vampiros 

Morcegos-vampiros estão deixando os mo-
radores de uma área rural no município de 
Anapu em estado de alerta. O registro foi 

Crianças Yanomami com malá-

ria morrem por falta de socorro 

em comunidade, diz Conselho 

de Saúde  

O Conselho Distrital de Saúde Indígena Ya-
nomami e Ye'kuana (Condisi-YY) relatou 
nesta sexta-feira (10) que duas crianças in-

Foto: SES-MG/Divulgação 

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

Foto:  O Liberal 

Link: https://bit.ly/3DXOY6J 

Foto:  Divulgação/Condisi YY  

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

 
5 

23 de agosto, foram 22 casos e seis mortes. A estatística, no entanto, não inclui ainda 
uma morte confirmada pela Prefeitura de Contagem, no dia 18 de agosto. Com esse 
óbito, são sete mortes por febre maculosa em Minas Gerais neste ano. 

feito em uma fazenda que fica no travessão do Surubim, onde alguns animais de cria-
ção foram vítimas de ataque. 

dígenas morreram em uma comunidade na Terra Yanomami por falta de socorro.As ví-
timas estavam com malária, segundo presidente do Condisi-YY, Júnior Hekurari Yano-
mami. As mortes foram na comunidade do Xaruna, região do Parima.   



 

 

Mais de 47,000 brasileiros são 

hospitalizados todos os anos 

por exposição ao ar poluído 

proveniente de queimadas 

No último ano o número de incêndios flores-
tais no Brasil cresceram 12,7% alcançando 
o maior índice da década. Agora, o maior e 
mais abrangente estudo até hoje sobre os 

Amazonas registra tremor de 

terra de magnitude 4,8 na quar-

ta-feira  

Na noite de quarta-feira (8), mais precisa-
mente às 22h14 (horário de Brasília) um tre-
mor de terra de magnitude 4,8 ocorreu no 
município de Atalaia do Norte, no interior do 
estado do Amazonas. O abalo sísmico de 

Foto: Sci Tech Daily 

Link: https://bit.ly/3EbWb39  

efeitos dos incêndios florestais na saúde no Brasil revela as graves consequências 
dessas queimadas para a saúde, vinculando a exposição aos poluentes dos incêndios 
florestais ao aumento da hospitalização. 

Foto: No Amazonas é assim 

Link: https://bit.ly/3k9uzUq  
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magnitude considerada mediana para os níveis do Brasil foi registrado pelas estações 
da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) e confirmado pelo Serviço Geológico do Bra-
sil (SGB/CPRM), instituição que apoia a RSBR.  
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Alerta de vírus Nipah emitido! 

Garoto, 12 anos, morre de vírus 

transmitido por morcegos  
Um alerta de vírus Nipah foi emitido na Ín-
dia, o segundo país mais afetado depois 
dos Estados Unidos. Um garoto de 12 anos 
morreu devido ao vírus transmitido pelo 

Foto: NIAID 

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

Primeiro caso de Febre do Nilo 

Ocidental reportado no conda-

do de Placer nessa temporada 

O oficial de saúde interino do condado de 
Placer, junto com o Distrito de Controle de 
Vetores, incentivam os residentes a tomar 

Foto: DDJLLE 

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

Tornado atinge ilha no sul da 

Itália e deixa pelo menos 2 mor-

tos 

Um tornado atingiu nesta sexta-feira (10) a 
ilha de Pantelleria, na região italiana da Si-

Foto: BOL/Reprodução 

Link: https://bit.ly/3tEImp9  
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precauções para evitar picadas de mosquitos, depois que um caso humano do vírus 
do Nilo Ocidental foi relatado em Roseville hoje. 

cília, e deixou pelo menos dois mortos e nove feridos, informaram as autoridades 
locais.  

morcego. Por enquanto 188 contatos foram identificados. 


