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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. 



 

 

Capital manterá acesso livre a 

órgãos, mas eventos da prefei-

tura cobrarão vacina  

Foto: Campo Grande News 

A prefeitura de Campo Grande estuda De-
creto sobre o chamado “passaporte vaci-
nal”, que é a comprovação de imunização 
contra a COVID-19 para adentrar em locais 

Cadela "Perovskita" pode 

transformar diagnóstico da 

leishmaniose 

O diagnóstico dela foi muito confuso no iní-
cio, então comecei a pesquisar sobre [o as-
sunto], procurei os colegas e saímos com a 

Superlotado, HU volta a atender 

pacientes em corredor 

Foto: Campo Grande News 

Foto: Campo Grande News 

Mais uma vez a superlotação do HUMAP 
(Hospital Universitário Maria Aparecida Pe-
drossian), em Campo Grande, é alvo de re-
clamação. A reportagem entrou em contato 
com o HUMAP, que confirmou a situação e 
relatou que “com a queda dos casos de Co-

Link: https://bit.ly/39lJ2pX 

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

Link: https://bit.ly/3ATfvAh  
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de grande circulação. Diferente de outras cidades, a exigência deve ser apenas em 
eventos públicos. 

proposta de pesquisa que culminou em um novo método de diagnóstico”, explica em 
material divulgado pela UFMS. 

ronavírus e a retomada dos atendimentos de urgência e emergência em julho de 2021, 
nas últimas semanas o HUMAP-UFMS/EBSERH está atendendo pacientes em núme-
ro muito superior ao estabelecido no contrato, pois não está havendo a correta regula-
ção dos pacientes”.  

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto a SUPRIS 



 

 

Cai intervalo de 12 semanas pa-

ra adolescentes tomarem 2ª do-

se 

Foto: Campo Grande News 

Por decisão da Comissão Intergestores Bi-
partite, formada por gestores da Saúde em 
Mato Grosso do Sul, adolescentes poderão 
voltar a tomar a segunda dose da Pfizer, 21 
dias após a primeira. Essa decisão de am-

Contra infestação de pombos, 

população apela para redes, 

garrafas e até CD usado 

Comum ano após ano, a infestação de pom-
bos, seja em prédios públicos ou particula-
res, ou em casas, é dor de cabeça e medo 
de doenças. Sem uma medida rápida e per-
manente, afastar esses animais depende de 

Foto: Campo Grande News 

Link: https://bit.ly/2WgB9iM 

Link: https://bit.ly/2XGdiK6 
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pliar o prazo para a dose foi tomada após a recente confusão causada pelo Ministério 
da Saúde, que recomendou a suspensão da vacinação desse público. Mato Grosso do 
Sul e outras 21 unidades da federação já haviam decidido continuar vacinando os jo-
vens. 

muita paciência, o que não envolve veneno, por exemplo. Conforme a veterinária do 
CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), o acúmulo de fezes de pombos, caso este-
jam infectados, são fonte de fungos que podem causar Criptococose ou Histoplasmo-
se, doenças causadoras de meningite fúngica. Também podem disseminar pulgas – 
mais conhecidas como piolho de pomba – causando coceiras e dermatites. 

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto a CVE e CCZ 



 

 

MS registra menor ocupação 

de UTIs Covid em 15 meses 

Mato Grosso do Sul tem na tarde deste sá-
bado (19), 23,69% dos leitos de UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva) COVID-19 
ocupados. É o menor nível já registrado 
desde junho de 2020, quando esse dado 

Defensoria cria serviço para 

denúncia de abuso contra cri-

anças em aldeias 

Motivado pelos recentes casos de violência 
sexual contra crianças e adolescentes em 
aldeias indígenas, serviço de disque denún-
cia sobre esses crimes será ativado quinta-

Alerta vermelho: MS tem 11 ci-

dades com aviso para perigo da 

baixa umidade 

O dia será de clima desértico em Mato 
Grosso do Sul nesta terça-feira (21), mas 
moradores de algumas cidades podem en-
frentar ainda mais dificuldades devido ao 
tempo extremamente seco. Ao todo, 11 cida-
des no norte do Estado estão com alerta 

Foto: Campo Grande News 

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

Foto: Campo Grande News 

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

Foto: Midiamax 

Link: https://bit.ly/3u13OEF 

4 

passou a ser contabilizado. Segundo a SES (Secretaria de Estado de Saúde), há 401 
vagas disponíveis no sistema. Dos 953 leitos clínicos exclusivos para casos da doença 
provocada pelo novo Coronavírus, 9,55% estão ocupados e 100 hospitais estão regis-
trados no Painel Mais (Monitor de Apoio às Informações em Saúde), da SES.  

feira (23), em Mato Grosso do Sul. O serviço foi viabilizado pelo Núcleo Institucional 
de Promoção e Defesa dos Povos Indígenas e da Igualdade Racial e Étnica, da De-
fensoria Pública de MS. 

vermelho para a baixa umidade do ar. O Instituto avisa que a umidade relativa do ar 
pode ficar abaixo de 12% na região. A condição do tempo não só favorece o risco de 
incêndios florestais, como também oferece perigos à saúde humana, com possibilida-
de de doenças pulmonares e dores de cabeça, por exemplo.  

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto a NPV 

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto a CVA e Defesa Civil  



 

 

Em MS registros mostram que 

509 pessoas se vacinaram com 

doses suspensas pela Anvisa 

Registros aplicados entre 22 de janeiro e 16 
de setembro, mostram que pelo menos 509 
pessoas de Mato Grosso do Sul foram vaci-
nadas com doses de vacina contra a COVID
-19, que foram determinadas dia 22 a serem 
recolhidas pela Anvisa (Agência Nacional de 

Brasil: Mais casos de leishma-

niose notificados em Três La-

goas 

De acordo com o boletim de monitoramento 
de dengue e leishmaniose da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Três Lagoas, Mato 
Grosso do Sul, dois novos casos de leish-

Foto: Campo Grande News 

Link: https://bit.ly/3i1k8AG  

Foto: Research Gate 

Link: https://bit.ly/3ELXOEW 
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Vigilância Sanitária), de forma cautelar. Segundo a pasta federal, Japorã (178 vacina-
dos) é o município que detém maior parte de pessoas que receberam esses imunizan-
tes, seguido por Amambai, Aquidauana, Paranhos, Douradina, Aral Moreira, Tacuru, 
Iguatemi, Campo Grande, Juti, Eldorado e Antônio João.  

maniose foram notificados nas últimas semanas. Isso leva a um total de 12 casos con-
firmados no município. 

Ações Realizadas: Solicitação de verificação junto a área técnica de Imunização  

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto a CVE 



 

 

Alagoas registra aumento de 

181% no número de casos de 

dengue  

Em agosto deste ano, 498 casos de dengue 
foram notificados em Alagoas, um aumento 
de 181% em relação ao mesmo período do 

Grávida de 9 meses pega toxo-

plasmose e perde o bebê no li-

toral de SP 

Uma jovem de 19 anos, grávida de nove 
meses, perdeu o bebê devido às complica-
ções causadas pela toxoplasmose, conheci-
da popularmente como 'doença do gato'. 

Chikungunya: Recife confirma 

a primeira morte do ano num 

momento em que registra 648% 

de aumento dos casos da doen-

ça  

Em boletim epidemiológico das arboviroses, 
enviado a pedido da reportagem do JC, a 
Secretaria de Saúde do Recife (Sesau) con-

Foto: Gazeta Web 

Link: https://bit.ly/2XCA9G3  

Foto:  Biologia Net 

Link: https://glo.bo/2XRiR8v  

Foto:  Jornal do Commercio 

Link: https://bit.ly/3kEmGGN 
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ano passado, com 177 registros. Os dados são do Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação do Ministério da Saúde.  

Ela, que mora com a família em São Vicente, no litoral de São Paulo, foi diagnosticada 
com a doença no 5º mês de gestação.  

firma, nesta quarta-feira (22), a primeira morte do ano por Chikungunya, num momen-
to em que a cidade registra 648% aumento dos casos da doença, em comparação 
com o mesmo período de 2020. O óbito foi de uma mulher de 90 anos, que morava no 
bairro de Jardim São Paulo, na Zona Oeste da capital pernambucana.  

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto a área de Doenças Endêmicas  

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto a CVE 

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto a área de Doenças Endêmicas  



 

 

Mais uma criança Yanomami 

com malária morre sem atendi-

mento em comunidade, diz 

Conselho de Saúde 

Mais uma criança Yanomami com malária 
morreu dentro da Terra Indígena por falta de 
atendimento, informou na sexta-feira (24) o 

Modo de vida não saudável 

causa 27% dos casos de cân-

cer 

O consumo de tabaco e bebidas alcoólicas, 
obesidade, maus hábitos alimentares e inati-
vidade física explicam mais de um quarto 
dos casos de câncer no Brasil. Em 2020, 

Foto: Alagoas 24 horas 

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

presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ye’kuana (Condisi-
YY), Júnior Hekurari Yanomami. 

Foto: cura.com.br 

Link: https://bit.ly/3upkSEQ  
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114 mil pessoas desenvolveram um dos 20 tipos de câncer associados a algum des-
ses fatores de risco.  

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto a área de Doenças Endêmicas  

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto a área técnica DANT 
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Explosões em vulcão nas Ilhas 

Canárias aumentam de intensi-

dade  

As explosões do vulcão Cumbre Vieja na 
ilha de La Palma, nas Ilhas Canárias, territó-
rio espanhol na costa africana, aumentaram 

Foto: Veja 

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

Vírus de Encefalite transmitida 

por mosquito foi encontrado 

no condado de Stanislaus  
Uma amostra de mosquito coletada no con-
dado de Stanislaus testou positivo para o 
vírus da encefalite de St. Louis. Como o ví-
rus do Nilo Ocidental, a maioria das pesso-
as infectadas nunca se sentirá doente  A  

Foto: The Ceres Courier 

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

Pandemia reduz pela quarta se-

mana seguida  

A pandemia de Coronavírus continua a re-
duzir pela quarta semana seguida ao redor 

Foto: Pinterest/Reprodução 

Link: https://bit.ly/3AM5813  
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forma grave da doença é mais provável em pessoas mais velhas e com sistema imu-
nológico enfraquecido.  

do mundo. O número de novos casos diários caiu, ao redor do mundo, em oito por 
cento na última semana. 

a intensidade. O vulcão está ativo desde o          domingo 19 de setembro.  

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto a CVE 


