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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. 



 

 

Pela primeira vez no ano, mor-

tes de jovens e idosos por co-

vid seguem em baixa 

Foto: Secretaria Estadual de Saúde 

As mortes por COVID-19 em Mato Grosso 
do Sul, neste mês, estão em baixa - se 
comparado a outros momentos da pande-
mia - seja em pacientes idosos (acima de 
60 anos) quanto os não-idosos (com menos 
de 60). O cenário verificado no primeiro se-

Ao limpar quintal de casa nova, 

morador encontra infestação 

de escorpiões na Nhanhá 

Um morador foi surpreendido ao encontrar 
um ninho de escorpiões em sua casa na Vi-
la Nhanhá, em Campo Grande. Ele havia 
acabado de se mudar para a casa nova, 
quando decidiu limpar o quintal e descobriu 
a infestação. Para evitar escorpiões, o CCZ 

Campo Grande amplia 3ª dose 

para profissionais da saúde a 

partir de 18 anos nesta quarta  

Foto: Agência Eco Nordeste 

Foto:  Midiamax 

Campo Grande continua a aplicação da 3ª 
dose da vacina contra o coronavírus para os 
idosos a partir de 60 anos nesta quarta-feira 
(29). Houve ampliação e agora a dose de 
reforço pode ser aplicada também nos tra-
balhadores da saúde a partir dos 18 anos. 

Link: https://bit.ly/3zGgh1T  

Link: https://bit.ly/39H8ExI  

Link: https://bit.ly/3ulCIZ8 
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mestre do ano era de maior quantidade de vítimas jovens (que ainda não tinham se 
vacinado) e redução somente em idosos (que começavam o processo de imunização). 

(Centro de Controle de Zoonoses) orienta a implantação de barreiras físicas para im-
pedir que esses animais apareçam, como telas em ralos e grelhas de escoamento, 
barricadas nos vãos de portas e janelas, além da manutenção da limpeza nos terre-
nos e quintais dos imóveis, sem acúmulo de entulhos e materiais orgânicos.  

No caso dos idosos, para receber a 3ª dose, eles precisam ter completado o esquema 
vacinal, ou seja, terem tomado as duas doses da vacina, até o dia 26 de maio. Para os 
trabalhadores de saúde, devem ter tomado a D2 até o dia 29 de março. Além disso, a 
aplicação da 3ª dose está disponível para os imunossuprimidos de 18 anos ou mais.   

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto ao CCZ 



 

 

Capital segue em bandeira ver-

melha e 32 municípios têm grau 

"tolerável" da covid 

Foto: Governo de Mato Grosso do Sul 

Classificação atualizada do Prosseguir 
(Programa de Saúde e Segurança da Eco-
nomia) desta terça-feira (29) indica que 
Campo Grande, junto a outros 17 municí-
pios de Mato Grosso do Sul, estão em ban-

Campo Grande chega à marca 

de 60% da população imuniza-

da contra covid nesta sexta-

feira 

De acordo com os dados, mais de 1,2 mi-
lhão de doses já foram aplicadas na Capital. 
Dessas, 544.771 foram destinadas para 
completar o esquema vacinal de 2 doses ou 

Foto: Midiamax 

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

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

3 

deira vermelha (grau alto). Além disso, 32 cidades estão em bandeira amarela (grau 
tolerável) e 29 em laranja (grau médio).  

foram aplicadas como dose única - no caso da Janssen. O número representa exatos 
60,12% dos habitantes.  



 

 

Após 12 mortes em 3 dias, se-

cretário pede para adolescen-

tes se vacinarem 

Mato Grosso do Sul registrou 12 mortes por 
COVID-19, entre a sexta-feira e o domingo. 
Além disso, quando analisado de forma se-
manal, os dados da SES (Secretaria Esta-
dual de Saúde) indicam uma média de 115 

Em MS, 150 mil se recusam a 

tomar vacina e municípios te-

mem novas variantes e prejuí-

zos à economia 

Mato Grosso do Sul lidera o ranking nacio-
nal de vacinação contra COVID-19 e con-
quistou, recentemente, a imunidade coletiva 
- quando mais de 70% da população está 
imunizada. Mesmo assim, mais de 150 mil 

MS está em alerta para tempo 

seco em todos os municípios e 

umidade do ar chega a 20% 

Com a previsão de tempo firme e sem chu-
vas, o dia será de tempo seco em Mato 
Grosso do Sul. Todos os municípios do Es-
tado receberam um alerta para a baixa umi-
dade do ar, emitido pelo Inmet (Instituto Na-
cional de Meteorologia). O alerta iniciou às 

Foto: Campo Grande News 

Link: https://bit.ly/3F1inNS 

Foto:  Diário do Nordeste 

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

Foto: Midiamax 

Link: https://bit.ly/3F2Nbha  
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infecções e cinco óbitos a cada 24 horas no Estado. Geraldo Resende, afirmou que a 
vacinação de adolescentes está estagnada. "Procure vaciná-los, temos vacina em 
quantidade suficientes para vacinar", afirmou.  

pessoas se recusaram a tomar uma dose da vacina no Estado, segundo o COSEMS 
(Conselho de Secretários Municipais de Saúde de MS). Esse comportamento preocu-
pa os municípios, que veem risco do surgimento de novas variantes e prejuízos à eco-
nomia.  

10h30 e segue até a noite. Conforme o Inmet, a umidade relativa do ar deve variar en-
tre 30% e 20% em Mato Grosso do Sul. É importante lembrar que o índice de umidade 
recomendado para a saúde humana varia de 50% a 80%, conforme a OMS 
(Organização Mundial de Saúde). 

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto ao setor de Imunização  

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto a CVA  

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto ao setor de Imunização  



 

 

MS já passou por pior momen-

to, mas Sanesul monitora situa-

ção hídrica  

A crise hídrica já teve seu pior momento no 
Estado, na avaliação do diretor-presidente 
da Sanesul (Empresa de Saneamento de 
Mato Grosso do Sul), Walter Carneiro Jr. 
“Desde o ano passado, estamos com um 
plano de contingenciamento hídrico, para 

Rede estadual volta com 100% 

de alunos em sala de aula na 

semana que vem  

A Rede Estadual de Ensino, em Mato Gros-
so do Sul, já tem data para retornar com 
100% da lotação nas salas. A partir da próxi-

Foto: Todo Estudo 

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

Foto: Campo Grande News 

Link: https://bit.ly/3mfCu1Z 
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não deixar que falte água. Identificamos 14 cidades que poderiam e devemos tomar 
medidas de enfrentamento”, afirmou. Carneiro citou o exemplo de Corumbá, que no 
ano passado, já usou equipamentos mais sofisticados para ampliar a captação de 
água do Rio Paraguai.  

ma segunda-feira, 4 de outubro, as aulas podem ser exclusivamente presenciais, sem 
rodízio de alunos.  

Ações Realizadas: Solicitação de verificação junto a CVA  

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto a SEMED 



 

 

Detectadas bactérias multirre-

sistentes fora de ambiente hos-

pitalar 

As bactérias da espécie Klebsiella pneumo-
niae se encontram entre os microorganis-
mos que causam mais infecções hospitala-
res e também entre as que desenvolveram 
maior resistência aos antibióticos durante os 

Com 20 casos confirmados e 

152 suspeitos, Piauí é conside-

rado área endêmica de malária  

O Piauí tem 20 casos de malária confirma-
dos e 152 suspeitos nas cidades de Joa-
quim Pires, Amarante e Miguel Alves. A co-
ordenadora de Epidemiologia da Secretaria 

USP Ribeirão tem alerta para in-

festação do carrapato-estrela  

Segundo comunicado enviado para alunos e 
funcionários nesta quarta-feira (29), foram 
encontradas espécies do parasita nas proxi-
midades do lago, da Escola de Educação 
Física, da caixa d´água, da piscina da Esco-

Foto: PEBMED 

Link: https://bit.ly/3AINtr2 

Foto:  G1 

Link: https://glo.bo/3kOY79Y 

Foto:  A Cidade 

Link: https://bit.ly/3imBBnl 
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últimos anos. Um estudo recente demonstrou que patógenos multirresistentes, incluin-
do a KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemase) já não constituem um problema 
exclusivo de ambientes hospitalares no Brasil. 

de Saúde do Estado do Piauí (Sesapi), Amélia Costa, destacou o crescimento de ca-
sos de malária no Piauí, tornando o estado uma área endêmica da doença.  

la de Educação Física, do campo de canindé e nas imediações das quadras externas, 
além da Pedreira, na divisa do campus com o bairro Monte Alegre.  

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto ao CMCIRAS 

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto ao setor de Doenças Endêmicas  

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto ao setor de Doenças Endêmicas  



 

 

Paraná confirma caso de Febre 

do Nilo Ocidental em animal 

A 17ª Regional de Saúde do Paraná, com 
sede em Londrina, informou nesta quarta-
feira (29) que foi registrada a ocorrência de 
um caso da Febre do Nilo Ocidental (FNO) 
em um muar na cidade de Porecatu. A nota 
técnica que atesta a presença da doença foi 
emitida pela Adapar (Agência de Defesa 

Saúde confirma mais 17 casos 

e seis óbitos da variante delta 

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) 
confirmou nesta sexta-feira (1º) mais 17 ca-
sos e seis óbitos da variante delta e suas 
sublinhagens no Paraná. Agora, o Paraná 
soma 179 casos e 44 óbitos. Os dados fo-

Foto: Wikimedia Commons 

Link: https://bit.ly/3imZOK5 

Agropecuária do Paraná). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que vem 
investigando casos suspeitos em humanos e outros possíveis casos de infecção de 
animais nos municípios de Lupionópolis e Florestópolis, também no Norte do estado.  

Foto: Governo do Paraná 

Link: https://bit.ly/2ZSW9gU  
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ram repassados no relatório de circulação de linhagens Sars-CoV-2 (vírus responsá-
vel pela Covid-19), por sequenciamento genômico, da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz).  

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



 

 

EDITORIAL: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/MS: MARCOS MARCELLO TRAD 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAMPO GRANDE/MS (SESAU): JOSÉ MAURO PINTO DE CASTRO FILHO 

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (SVS): VERUSKA LAHDO 

CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CIEVS): LUCIANA AZEVEDO FASCIANI MIZIARA 

GESTÃO DA RESPOSTA COORDENADA (GRC-CIEVS): VANESSA COELHO DE AQUINO BENJOINO FERRAZ 

ELABORAÇÃO: VANESSA COELHO DE AQUINO BENJOINO FERRAZ / VICTOR VOHRYZEK FEREZIN 

RUA BAHIA 280, CAMPO GRANDE/MS CEP: 79009-380 

(67) 98405-8689 urr.cievscg@hotmail.com 

Estranho vírus mortal está ma-

tando cavalos em Sonora e po-

de afetar humanos 

Em Hermosillo e em outros municípios do 
Sul e do Norte do Estado, os cavalos apre-
sentam sinais de uma doença estranha, 
mortal, transmitida pela picada de um mos-

Foto: Pixabay 

Link: https://bit.ly/3oap1LJ  

Idoso morre de raiva após ser 

mordido por morcego enquan-

to dormia  
Um idoso de 80 anos de idade foi encontra-
do morto em sua casa vítima do vírus de 
raiva humana, transmitido por um morcego 
através de uma mordida. O caso, que ocor-
reu em Illinois, nos Estados Unidos, cha-

Foto: Manaus Alerta 

Link: https://bit.ly/3F7H4rR 

Dengue: 51 regiões do Peru de-

claradas em estado de emer-

gência após ressurgimento da 

doença, incluindo Lima  

Nesta sexta-feira, 1º de outubro, começa-
mos um novo mês e com ele um novo alerta 

Foto: Infobae 

Link: https://bit.ly/3F6N7gm 
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mou a atenção das autoridades locais pois trata-se do primeiro caso de morte por 
raiva humana desde 1954.  

após o risco iminente que a Dengue pode causar, especialmente as várias regiões 
do Peru. Por isso, o Ministério da Saúde acaba de decretar emergência sanitária, 
por um período de 90 dias corridos, em 51 distritos de 15 regiões do país, incluindo 
Lima.  

quito e que pode afetar pessoas com            encefalite.  

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto a CVE 

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto ao setor de Doenças Endêmicas  

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto ao setor de Doenças Endêmicas  


