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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. 



 

 

Moreninha terá projeto piloto 

para soltura de mosquitos com 

Wolbachia  

Foto: Campo Grande News 

A região do Bairro Moreninha irá ser palco 
de um projeto piloto na soltura de mosquito 
com Wolbachia em Campo Grande. Até o 
momento só são liberados os insetos adul-
tos, que irão se reproduzir na natureza, con-

Dia “D” da campanha de multi-

vacinação ocorrerá em 50 uni-

dades de saúde 

Marcado para o sábado(16), o dia “D” da 
campanha de multivacinação para atualiza-
ção da caderneta de crianças e adolescen-
tes menores de 15 anos ocorrerá em 50 uni-
dades de saúde de Campo Grande. De 
acordo com a Sesau (Secretaria Municipal 

Ventos atingiram 94 km/h du-

rante tempestade nesta sexta-

feira em Campo Grande 

Foto: Campo Grande News 

Foto: Midiamax 

Os ventos registrados, na tarde desta sexta-
feira (15), foram de 54 km/h e chegaram a 
94 km/h em Campo Grande, de acordo com 
o meteorologista Natálio Abrãao, da Uni-
derp. Foram registrados destelhamentos e 
quedas de árvores. Também houve queda 

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

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

Link: https://bit.ly/3BWMxju  
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tudo, a partir do final do mês de outubro, será feita também a soltura de ovos, nas cha-
madas “Casas do Wolbito”.  

de Saúde), todas as doses do calendário destinadas a estes públicos durante a cam-
panha estarão disponíveis para quem está com a vacina em atraso.  

de granizo e a poeira causada pelo vendaval de areia reduziu a visibilidade para 800 
metros.  
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Após 1 ano de restrições, veló-

rios são flexibilizados em Cam-

po Grande  

Foto: Midiamax 

Com restrições desde abril de 2020, os ve-
lórios em Campo Grande se normalizaram e 
voltaram a permitir que todos os entes que-
ridos dos falecidos compareçam sem restri-
ções na capacidade. Há apenas um caso 
em exceção, explica a Sesau (Secretaria 

Criança de 5 anos é socorrida 

com lesões e tio é suspeito de 

estupro  

A polícia investiga se uma criança de cinco 
anos foi estuprada pelo tio na quarta-feira 
(13), no Jardim Aeroporto, em Campo Gran-
de. A menina foi socorrida com dores e le-
sões nas partes íntimas, após passar a noi-
te na casa do suspeito. A menina contou pa-

Foto: Campo Grande News 

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

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

Municipal de Saúde). Conforme o município, apenas os familiares das pessoas que fa-
leceram durante o estágio mais agudo da Covid-19 recebem orientação de limite de 
horário e de capacidade nos velórios.  

ra a mãe que o tio ficou pelado e a tocou. De acordo com o registro da ocorrência po-
licial, a mãe acionou a Polícia Militar por volta das 20 horas, após a filha chegar em 
casa chorosa, se queixando de dores nas partes íntimas. 

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto ao NPV 



 

 

MS tem 48 horas sem nenhuma 

morte por covid 

Pela primeira vez, desde que a pandemia 
da covid-19 começou, Mato Grosso do Sul 
não registrou nenhuma morte pela doença, 
nos 79 municípios, nos últimos dois dias (11 

Temporal com ventos de até 

100 km devem atingir todo MS 

nesta quinta-feira  

Nesta quinta-feira (14), Mato Grosso do Sul 
deve passar por chuvas intensas e ventos 
de até 100 quilômetros por hora. Em Campo 
Grande, o volume de água já causa alaga-
mento em alguns pontos da cidade. O céu 

Governo de MS estuda desobri-

gar o uso de máscara  

Em coletiva nesta sexta-feira (15), o presi-
dente do comitê gestor do Prosseguir 
(Programa de Saúde e Segurança na Eco-
nomia) e secretário estadual de Infraestrutu-

Foto: Midiamax 

Link: https://bit.ly/3lHk4s4  

Foto: Midiamax 

Link: https://bit.ly/30t3PGZ 

Foto: Campo Grande News 

Link: https://bit.ly/3ARQZ1C  
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e 12). A informação foi divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde na noite desta ter-
ça-feira. 

deve ficar nublado em todo o Estado, com mínima de 20ºC e máxima de 37ºC. De 
acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as chuvas 
são causadas por calor e umidade.  

ra, Eduardo Riedel, afirmou que Mato Grosso do Sul estuda liberar o uso de máscaras 
nas próximas semanas.  



 

 

MS tem melhora em taxa de 

transmissão de Covid e só 8 ci-

dades estão na bandeira ver-

melha 

O Prosseguir (Programa de Saúde e Segu-
rança da Economia) publicou um novo ma-
pa de risco da Covid-19 em Mato Grosso do 
Sul e mostrou que o estado teve melhora 

Em MS, 69% da população está 

com excesso de peso e 36% 

com obesidade  

O Dia Mundial da Alimentação é celebrado 
no dia 16 de outubro e faz uma reflexão so-
bre a necessidade de uma alimentação sau-
dável, de qualidade e acessível. A popula-

Foto: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  

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

Foto: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  

Link: https://bit.ly/3vk3otO  
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em relação à taxa de transmissão para a doença. Apenas oito cidades seguem em 
grau vermelho. Conforme o secretário de Estado, Eduardo Riedel, na maioria das cida-
des predomina a cor amarela, que significa grau tolerável de risco para transmissão do 
coronavírus.  

ção brasileira tem deixado de consumir mais alimentos in natura, para consumir ali-
mentos processados e ultraprocessados e isto tem levado para o aumento da obesida-
de. No Estado, 69% da população está com excesso de peso e 36% com obesidade.  

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto a DANT 



 

 

Pernambuco tem aumento de 

371% nos casos suspeitos de 

Chikungunya nos primeiros no-

ve meses de 2021  

Pernambuco teve um aumento de 371,1% 
nos casos suspeitos de Chikungunya entre 
janeiro e setembro deste ano, em compara-
ção com o mesmo período do ano passado, 
de acordo com informações divulgadas pela 

Mulher é presa no DF por matar 

filho recém-nascido e jogá-lo 

em lixeira  

Uma mãe de 41 anos, identificada pelas ini-
ciais M.B, foi presa na tarde desta segunda-
feira (11) pela Polícia Civil no Distrito Fede-

Santa Catarina enfrenta aumen-

to de 75% nos focos do mos-

quito da dengue  

Santa Catarina passa por um novo aumento 
no número de focos do mosquito da dengue 
nos últimos anos. Entre janeiro e outubro de 
2021, o Estado registrou um aumento de 
75% quando comparado com o período em 

Foto: G1 

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

Foto:  O Globo 

Link: https://bit.ly/3iXKZ1b  

Foto: ND+  

Link: https://bit.ly/3BIRVGt  
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Secretaria Estadual de Saúde (SES). Nos nove primeiros meses de 2021, foram 
32.358 casos suspeitos da doença. Destes, 15.491 foram confirmados. 

ral por matar o próprio filho recém-nascido e jogá-lo em uma lixeira. A mulher foi detida 
pelo crime de infanticídio.  

2020. A maior parte dos municípios infestados pelo mosquito estão no Oeste e Litoral 
Norte catarinense.  

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



 

 

Tornado em Pirassununga ar-

ranca mais de 100 árvores e 

causa estragos  

A passagem de um tornado com ventos cuja 
velocidade superou 70 km/h deixou um ras-
tro de destruição em Pirassununga, cidade 
localizada no interior de São Paulo, na noite 
desse sábado, 9 de outubro. O tempo-
ral de chuva com granizo, que teve duração 

Amazônia: nível de desmata-

mento em 2021 atinge alta da 

década 

O desmatamento na região atingiu seu pior 
nível em dez anos. Segundo dados divulga-
dos em setembro, 1.606 km² de áreas flores-
tais foram destruídas apenas em agosto. 
Comparativamente, é como se uma área 

Foto: Defesa Civil de Pirassununga 

Link: https://bit.ly/3aL3zF4  

de 40 minutos, conseguiu arrancar uma centena de árvores, destelhar casas, destruir 
estruturas, danificar fiação e alagar prédios.   

Foto: El País 

Link: https://bit.ly/3ATjKLh  
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verde equivalente a muito mais de um terço do território de Cabo Verde ou a da Poli-
nésia Francesa tivesse sido devastada em apenas um mês. 
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Mortes por tuberculose aumen-

tam pela primeira vez em mais 

de uma década devido à pande-

mia  

A pandemia COVID-19 reverteu anos de 
progresso global na luta contra a tuberculo-
se e, pela primeira vez em mais de uma dé-

Foto: RTVE 

Link: https://bit.ly/3j2QeN8  

OMS alerta para surto de febre 

amarela na Venezuela com sete 

casos confirmados  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
alertou nas últimas horas sobre um surto de 
febre amarela na Venezuela, com sete ca-
sos confirmados em humanos, cujas infec-

Foto: Legion-media.ru 

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

Anmat vai analisar vacina con-

tra dengue que tem bons resul-

tados  

A Administração Nacional de Medicamentos, 
Alimentos e Tecnologia Médica (Anmat)
recebeu uma ordem do laboratório japonês 
Takeda Pharmaceutical Company Limited 

Foto: Estadão 

Link: https://bit.ly/3C29cuo  
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ções foram investigadas entre os dias 23 e 24 de setembro no Instituto Nacional de 
Higiene Rafael Rangel.  

para aprovar uma vacina contra a dengue na Argentina. Fez o mesmo com a Autori-
dade Sanitária da União Europeia (EMA).  

cada, as mortes por essa doença infecciosa aumentaram de acordo com o Relatório 
emitido pela Organização Mundial da Saúde (OMS)  

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

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto ao setor de TB/Hanseníase 

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto a Doenças Endêmicas e Imuniza-

ção 


