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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. 



 

 

“Me arrumei, tomei banho e ten-

tei me matar”, afinal, por que as 

pessoas cometem suicídio?  

Foto: Midiamax 

Apesar da simplicidade da pergunta, a res-
posta, se é que ela existe, é bem complexa. 
Por trás do comportamento suicida há uma 
combinação de fatores biológicos, emocio-
nais, socioculturais, filosóficos e até religio-
sos que, embaralhados, culminam numa 

Quase 50 mil já recusaram va-

cina na Capital  

Balanço da Sesau (Secretaria Municipal de 
Saúde), aponta que quase 50 mil pessoas 
com 18 anos ou mais não tomaram nenhu-
ma dose da vacina contra a COVID-19, em 
Campo Grande, o que representa 8% do to-

Campo Grande vai acabar com 

restrição de público e aferição 

de temperatura em lugares fe-

chados  

Foto: Campo Grande News 

Foto: Midiamax 

A Prefeitura de Campo Grande se reuniu, na 
manhã da quinta-feira (16), com empresá-
rios, membros da Semadur e Sectur e defi-
niu que não exigirá mais restrições de limite 
de público e nem aferição de temperatura 

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

Link: https://bit.ly/2Z4xIg7  

Link: https://bit.ly/3knfxup  
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manifestação autodestrutiva. Era uma manhã ensolarada de segunda-feira. No traba-
lho, o namorado de uma advogada de Campo Grande recebe uma chamada de vídeo 
dela. Caída no banheiro e pálida, ela mal consegue pronunciar as palavras “desculpa, 
desculpa, eu não consegui”.  

tal de 610 mil campo-grandenses com 18 anos ou mais, que vivem na cidade. Preocu-
pante, o índice contraria insistentes pedidos para que a população se proteja contra a 
doença que já fez diversas vítimas na cidade.  

ou exigência de distanciamento em lugares fechados na Capital. A lista inclui shop-
pings, bares, restaurantes, academias, festas e até escolas particulares. As flexibiliza-
ções devem ser publicadas no Diário Oficial da sexta-feira (17) e valem a partir da se-
gunda-feira (20).  



 

 

Com participação de ministro, 

plano nacional de testagem em 

massa contra a covid será lan-

çado em Campo Grande  

Foto: Ministério da Saúde 

O Ministério da Saúde lança (17), o Plano 
Nacional de Expansão da Testagem para o 
Novo Coronavírus em Campo Grande. Trata
-se de um projeto que visa realizar testa-
gens em massa e faz parte de estratégia 

Secretaria alerta sobre doença 

transmitida através do carrapa-

to de capivaras após morte de 

criança no RJ  

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo 
Grande informou em nota nesta quinta-feira 
(16) a importância do cuidado e prevenção 
à Febre Maculosa, doença transmitida atra-
vés do carrapato presente em algumas capi-

Foto: Fernando Godinho 

Link: https://bit.ly/3nI93rV  

Link: https://glo.bo/3hKj0kN  
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nacional de triagem de casos da doença. O lançamento será realizado no Centro de 
Testagem COVID-19. O projeto tem três pilares: testar pessoas sintomáticas em Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS); testar as assintomáticas em áreas de grande circula-
ção e a Pesquisa de Prevalência de Infecção por COVID-19 no Brasil (PrevCov).  

varas. O alerta ocorreu após a confirmação no último fim de semana da morte de uma 
criança, de 6 anos, pela doença no Rio de Janeiro.  



 

 

Apesar da Delta, Saúde diz que 

MS pode atingir imunidade co-

letiva em uma semana  

Devido a desaceleração no interesse do pú-
blico que busca as vacinas contra a COVID-
19 nos últimos 20 dias, o COSEMS 
(Conselho de Secretários Municipais de Sa-
úde), a Assomasul (Associação de Municí-

Corumbá registra morte de cri-

ança de 6 anos por Covid-19  

A Secretaria Municipal de Saúde de Corum-
bá, confirmou a morte de uma criança de 6 
anos, por COVID-19, em boletim divulgado 
neste domingo (12). De acordo com o bole-

Extremos no clima: MS tem 

alerta de chuva com granizo no 

sul e tempo seco de deserto no 

leste  

Mato Grosso do Sul tem dois cenários muito 
diferentes no clima na segunda-feira (13): 
enquanto no sul do Estado a previsão é de 
chuva com queda de granizo, no leste o 

Foto: Campo Grande News 

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

Foto: Midiamax 

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

Foto: Midiamax 

Link: https://bit.ly/3Ao3y4Y 
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pios de Mato Grosso do Sul) e a SES (Secretaria de Estado de Saúde) definiram es-
tratégias para conseguir chegar a imunidade de rebanho nos próximos dias.  

tim epidemiológico, a morte foi de uma menina que não tinha comorbidades. A menina 
contraiu a doença em 30 de agosto e a morte foi no sábado (11).  

alerta é de tempo seco de deserto. Os alertas foram feitos pelo Inmet (Instituto Nacio-
nal de Meteorologia) e servem para orientar os moradores sobre os riscos.  



 

 

Dourados apresenta maior taxa 

de suicídios do Centro-Oeste  

Entre 280 cidades consideradas de grande 
porte – com mais de 100 mil habitantes – 
em todo Brasil, Dourados, a 233 Km de 
Campo Grande, é a 272ª colocada no ran-

Governo do Estado estuda vol-

ta às aulas 100% presenciais 

no mês que vem  

Mato Grosso do Sul estuda já para o próxi-
mo mês, outubro, a retomada de 100% das 
aulas presenciais em toda a rede estadual 
de ensino. A análise é feita pela SED 
(Secretaria de Estado de Educação) e pelo 

Foto: Prefeitura de Dourados 

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

Foto: Campo Grande News  

Link: https://bit.ly/3kn1sgj  
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king com maior frequência de suicídios e a 1ª quando se leva em conta os 20 municí-
pios analisados no Centro-Oeste pelo IDL (Índice de Desenvolvimento Urbano para 
Longevidade), desenvolvido pelo Instituto de Longevidade.  

grupo gestor do Prosseguir (Programa de Saúde e Segurança na Economia). O resul-
tado deve sair em breve.  



 

 

Câncer infantojuvenil represen-

ta a primeira causa de morte 

por doença do grupo etário no 

país  

De acordo com os dados do INCA (Instituto 
Nacional de Câncer), o número representa 
de 1 a 3% de todos os casos de câncer di-
agnosticados e tem, em média, mais de 8 
mil novos casos por ano. Segundo a médica 

Minas confirma quinta morte 

por dengue e mais de 14 mil ví-

timas do Aedes aegypti  

Minas Gerais confirmou nesta quarta-feira 
(15) a quinta morte por dengue neste ano. 
Além disso, conforme boletim epidemiológi-
co da Secretaria de Estado de Saúde (SES), 

Covid: ao menos 9 estados e o 

DF mantêm vacinação de ado-

lescentes  

Ao menos 14 estados e o Distrito Federal 
vão continuar vacinando adolescentes sem 
comorbidades, mesmo após o Ministério da 
Saúde anunciar a suspensão da imunização 
para este grupo. De acordo com levanta-

Foto: Coração & Vida 

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

Foto:  O Tempo 

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

Foto:  Metrópoles  

Link: https://bit.ly/2Z92G6M  
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oncologista e hematologista pediátrica Isis Magalhães, diretora técnica do Hospital da 
Criança de Brasília José Alencar (HCB), tal enfermidade em crianças e adolescentes 
apresenta características biológicas distintas de quando desenvolvida em adultos.  

outros 12 óbitos em decorrência da doença, que é transmitida pelo mosquito Aedes 
aegypti, estão em investigação.  

mento feito pelo Metrópoles, além do DF, os estados do Espírito Santo, Goiás, Mara-
nhão, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Piauí, Bahia, Alagoas, Ceará, Sergipe, e São Paulo vão manter o ca-
lendário de vacinação de jovens de 17 anos ou menos.  



 

 

Com 9 casos suspeitos no Cea-

rá, Secretaria da Saúde alerta 

para doença da "urina preta"  

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) pu-
blicou uma nota técnica nesta quarta-feira, 
15, para alertar sobre a Síndrome de Haff, 
conhecida como doença da "urina preta". Ao 

Estado do Rio de Janeiro sofre 

com efeitos da seca  

Na sexta-feira (10) a última gota de água tra-
tada e encanada caiu na casa da bióloga 
Daniele Santana, 39 anos. Ela não tem es-
perança de que a água volte tão cedo, por-
quê o histórico não é bom. A espera mais re-

Foto: O Povo 

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

todo, o Estado registrou nove casos suspeitos da doença que estão sendo monitora-
dos pela pasta.  

Foto: Cagece/Reprodução 

Link: https://bit.ly/2XAhJWN  
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cente foi de 2 meses. Daniele mora nas vizinhanças de Maricá, na região metropolita-
na cujo sistema de abastecimento foi reduzindo em 45% de acordo com o anuncio da 
CEDAE no dia 9 de setembro. A causa é a seca, com a subsequente queda no nível 
d’água de Ubatiba. 
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17% dos casos mundiais de TB 

são jovens, graves e espalham 

casos  
Um estudo publicado no The Lancet Global 
Health destacou que a chave da epidemia 
global de tuberculose (TB) é um maior foco 
nos jovens em programas de TB, pois eles 

Foto: CSIC Arquivo 

Link: https://bit.ly/3zh4S8D  

Terremoto de 6,2 graus atinge 

a Argentina  

Um forte terremoto atingiu a região de San 
Antonio de los Cobres no norte da Argenti-
na, na madrugada desta segunda-feira, 13. 
O tremor também foi sentido no norte do 
Chile. Segundo o Instituto Geológico dos 

Foto: USGS/Reprodução 

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

Chuva intensa causa inunda-

ções em ruas, empresas e esta-

belecimentos de Ovar  

As chuvas intensas que se registraram esta 
tarde em Ovar (Portugal) causaram inunda-
ções em várias ruas, estabelecimentos co-

Foto: Sabado.pt 

Link: https://bit.ly/3hSTpWO  
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Estados Unidos (UGS, na sigla em inglês), o abalo atingiu magnitude 6.2, enquanto o 
centro Sismológico Europeu do Mediterrâneo registrou sismo de 6.0.  

merciais e empresas, revelou hoje fonte do Comando Distrital de Operações de So-
corro (CDOS) de Aveiro.  

"correm o risco de adoecer seriamente com a TB e espalhar a doença".  


