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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. 



 

 

Após incêndio de grande pro-

porção, reserva do Damha ain-

da tem focos de calor e fumaça  

Foto: Midiamax 

Depois de um incêndio de grande propor-
ção que assustou moradores da região, a 
reserva do Damha amanheceu em cinzas 
nesta segunda-feira (4), em Campo Grande. 
As chamas devastaram uma grande área e, 

Vara da Mulher recorre a inti-

mação virtual para driblar de-

mora e achar agressor  

Muitas vezes, a proteção da mulher, apesar 
da decisão judicial que a concede, demora 
para ser efetivada porque o autor “foge” da 
notificação. A medida só vale quando o de-
nunciado toma ciência de que há uma deter-
minação da Justiça para que ele se mante-

Praça Ary Coelho tem testes de 

HIV, sífilis e hepatite gratuitos, 

neste feriadão 

Foto: Campo Grande News 

Foto: Campo Grande News 

A Prefeitura de Campo Grande oferece gra-
tuitamente testes de IST (Infecções Sexual-
mente Transmissíveis), na Praça Ary Coe-
lho. A ação que começou hoje (8), permane-
ce durante todo o feriadão, sempre das 8h 
às 16h. O Programa Municipal de IST/Aids 

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

Link: https://bit.ly/3mPpvo4  

Link: https://bit.ly/3amKBEx 
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apesar dos trabalhos de combate já terem sido finalizados, ainda há focos de calor no 
local.  

nha longe da vítima. Para tentar consertar isso, uma das saídas encontradas pelo Po-
der Judiciário foi a notificação via WhatsApp e e-mail, que segundo a juíza Jacqueline 
Machado, da 3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, a única da 
Capital que lida com essas medidas.  

está realizando testes de HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), Sífilis e Hepatites 
B e C. Para fazer o teste, não é obrigatório levar documentos, mas quem tiver em 
mãos, pode apresentar RG (Registro Geral) ou CNH (Carteira Nacional de Habilita-
ção).  



 

 

Prevalência de mosquitos que 

evitam dengue passa dos 60% 

em vários bairros 

Foto: Campo Grande News 

Dez meses após a realização da soltura de 
mosquitos Aedes aegypti - transmissor da 
dengue, chikungunya e zika - com a bacté-
ria Wolbachia, a prevalência desses insetos 
em cinco regiões de Campo Grande já ultra-
passa a marca de 60%, conforme monitora-
mento feito pela equipe que comanda o pro-

Campanha tem 18 vacinas para 

atualizar caderneta de crianças 

e adolescentes; confira lista de 

postos  
Os pais e responsáveis já podem atualizar a 
caderneta de vacinação de crianças e ado-
lescentes de até 15 anos em Campo Gran-
de. A campanha de multivacinação já come-
çou e os imunizantes estão disponíveis em 

Foto: Midiamax 

Link: https://bit.ly/2X5xYL3 

Link: https://bit.ly/3v71MDR 
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jeto na capital sul-mato-grossense. A soltura dos mosquitos com a Wolbachia visa 
combater a proliferação das doenças infecciosas transmitidas pelo Aedes. No caso, a 
bactéria presente nos insetos impede que os vírus da dengue, zika e chikungunya, 
além da febre amarela, se desenvolvam e assim, sejam transmitidos aos humanos.  

todas as unidades de saúde da Capital. A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) ex-
plica que, como também há a campanha de imunização contra covid, as unidades de 
saúde terão salas de vacina exclusivas para vacina funcionando no período da tarde. 
Já as outras unidades de saúde atendem normalmente durante o dia todo para a apli-
cação das vacinas em crianças e adolescentes.  



 

 

MS tem 4ª maior taxa de sífilis 

no país, doença que impacta vi-

da de gestantes e bebês 

Os números do último boletim epidemiológi-
co do Ministério da Saúde, em 2020, preo-
cupam e colocam Mato Grosso do Sul como 
o 4º estado com maior taxa de sífilis adquiri-
da no país. Em Campo Grande, a sífilis é a 
infecção sexualmente transmissível mais re-

Saúde de MS pede início da va-

cinação de crianças contra o 

coronavírus 

Com a campanha de imunização contra o 
coronavírus avançada, Mato Grosso do Sul 
já quer dar o próximo passo. A SES 
(Secretaria de Estado de Saúde) pediu que 
as discussões avancem no país a respeito 

Seca no Rio Paraguai iguala ní-

vel recorde registrado há mais 

de um século 

Mato Grosso do Sul enfrenta um dos piores 
períodos de estiagem da história. O Rio Pa-
raguai, o 8º maior rio da América do Sul, 
com 2.695 quilômetros de extensão, passa 
por um momento desesperador. Nesta terça
-feira (5), a baixa do Rio se igualou à seca 

Foto: Midiamax 

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

Foto: Midiamax 

Link: https://bit.ly/3BdY4KT 

Foto: Midiamax 

Link: https://bit.ly/3iDK4me  
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corrente, diz Sesau. Comparado com a taxa de detecção, MS é o 3º no país, inclusive 
com a taxa acima da média nacional, sendo 116,1 casos a cada 100 mil habitantes. 
Doze estados brasileiros também apresentam taxa acima da média em relação à de-
tecção de sífilis em gestantes. Nesse ranking, MS aparece em 4º colocação. 

da vacinação de crianças e adolescentes, de 3 a 11 anos. É importante lembrar que o 
Estado foi o primeiro a vacinar adolescentes sem comorbidades.  

de 1910, com -48 centímetros na cidade sul-mato-grossense de Ladário, segundo o 
boletim diário do Imasul (Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul). 

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto a CVA  

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto ao IST 



 

 

Mapeamento genômico aponta 

que P1 segue predominante em 

MS; Delta chega a menos de 

2%  

Mato Grosso do Sul registra a presença de 
21 variantes da SARS-CoV-2 em 64 municí-
pios do Estado. A predominância ainda é da 
P.1 – linhagem originária de Manaus (AM) 

Temporal que atingiu MS pro-

vocou enchentes em 6 municí-

pios neste sábado; veja previ-

são para os próximos dias  

As fortes chuvas que atingiram Mato Grosso 
do Sul na tarde deste sábado (09) provoca-
ram enchentes em pelo menos 6 cidades. 
Em alguns locais, o volume de chuva ultra-

Foto: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  

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

Foto: Midiamax 

Link: https://bit.ly/3AozXI9 
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que foi identificada em 47 municípios. Quanto a variante Delta está presente em qua-
tro cidades, Corumbá e Ladário e mais recentemente em Amambai e Campo Grande.  

passou os 50mm. Conforme o meteorologista Natalio Abraao, o município de Mundo 
Novo, no extremo sul de MS, registrou 51,6 mm de chuva, com enchentes considerá-
veis. 

Ações Realizadas: Solicitação de verificação junto a SVS 



 

 

Casos de dengue em Maceió 

crescem 60%, divulga boletim 

O Boletim Epidemiológico Arboviroses: Den-
gue, Chikungunya e Zika – Semana Epide-
miológica 38/2021, da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS), mostra crescimento no nú-
mero de casos de dengue notificados em 
Maceió. De acordo com o boletim, foram re-
gistrados 1.955 casos de dengue, que re-
presentam um aumento de 59,54% em rela-

Fome e pandemia: pessoas no 

Brasil mexem em carne podre 

para se alimentarem 

Após a publicação de imagens sensíveis de 
brasileiros mexendo em carne podre dentro 
de caminhões, no último fim de semana ha-
via centenas de pessoas protestando em di-

Casos de malária aumentam 

54% no primeiro semestre de 

2021 em Porto Velho 

De janeiro a agosto de 2021, 4.525 casos 
de malária foram registrados em Porto Ve-
lho, segundo dados do Sistema de Informa-
ção de Vigilância Epidemiológica (Sivep). 
Os dados apontam um aumento de 54% se 

Foto: Jornal Extra 

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

Foto:  O Globo 

Link: https://bit.ly/3ozJ6LD 

Foto: Pixabay/Reprodução 

Link: https://bit.ly/3FohjDP 
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ção ao mesmo período de 2020, quando houve 779 casos; no mesmo período foram 
notificados 51 casos de zika vírus, com aumento de 31,37% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior, quando houve 31 casos.  

ferentes regiões do país exigindo soluções para a fome que foi exacerbada pela pan-
demia e restrições.  

comparado ao mesmo período de 2020, quando a capital registrou cerca de 2.081 ca-
sos. 

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

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



 

 

Brasil: 11 cidades do Acre em 

'alerta máximo' sobre surto de 

diarreia  

O Centro de Doenças de Transmissão de 
Água e Alimentos (NDTHA) da Secretaria de 
Saúde do Acre (Sesacre) informa sobre os 
22 municípios do Acre, 11 estão em alerta 
máximo: Assis Brasil, Capixaba, Cruzeiro do 
Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Marechal 

Seca extrema causa tempesta-

des de areia de magnitude in-

comum no Brasil 

Uma gigantesca nuvem de poeira laranja en-
golindo a paisagem em poucos minutos: os 
habitantes do sudeste do Brasil experimen-
taram fortes tempestades de areia nos últi-
mos dias, um fenômeno comum nesta épo-

Foto: AC 24 horas 

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

Thaumaturgo, Rodrigues Alves, Santa Rosa, Senador Guiomard e Tarauacá, devido a 
um surto de diarreia que afetou cerca de 20 mil pessoas este ano até o dia 25 de se-
tembro.  

Foto: Jovem Pan 

Link: https://bit.ly/2Yu85F8  
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ca, mas que foi intensificado pela seca extrema. A cena se repetiu pelo menos três ve-
zes desde o final de setembro e amedrontou moradores de cidades como Franca, Ri-
beirão Preto e Frutal, do interior de São Paulo e Minas Gerais, que registraram em 
seus celulares a cobertura de poeira ambientes urbanos e rurais, impulsionados por 
rajadas de vento de até 100 km por hora.  

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto a área de Doenças de Trans-

missão Hídrica e Alimentar 

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto as áreas de Vigilância Ambi-

ental e Defesa Civil 



 

 

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 

Mohali: Mais um morre com 

suspeita de dengue, contagem 

chega a cinco  

Uma mulher de 30 anos da aldeia Mataur 
teria sido a última vítima da dengue em Mo-
hali - Índia, que até agora registrou cinco 
mortes devido à doença no último mês. Até 

Foto: Hindustan Times 

Link: https://bit.ly/2Yr6S1I 

Paraguai enfrenta crise históri-

ca de seca 

O Rio Paraná, que atravessa o Brasil, Para-
guai e Argentina, caiu para seus níveis mais 
baixos em 77 anos, uma vez que uma seca 
severa que começou no final de 2019 conti-

Foto: Fruto Verde 

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

Terremoto de magnitude 6.1 no 

Japão interrompe linhas de 

trem 

Um terremoto de magnitude 6.1 na escala 
Richter foi registrado em Chiba, província 
vizinha a Tóquio, no noroeste do Japão. De 
acordo com a Agência Meteorológica Japo-

Foto: Estadão 

Link: https://bit.ly/2YB9jyZ 
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nua a castigar a região. Especialistas dizem que a crise climática e o desmatamento 
podem estar intensificando o fenômeno. 

nesa (JMA), o abalo sísmico foi registrado às 22h41 (10h41 em Brasília) desta quin-
ta-feira, dia 7. Ainda de acordo com a agência japonesa, o epicentro do terremoto 
foi localizado a 80km de profundidade, abaixo da cidade de Chiba, capital da provín-
cia de mesmo nome. Os efeitos, contudo, foram sentidos também em Tóquio. 

o momento, 482 casos de dengue foram       registrados em Mohali. 

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto a CVA  

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

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


