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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. 



 

 

Alerta: Meteorologia indicou a 

possibilidade de sete regiões de 

Campo Grande  ficarem alaga-

das com temporal no último fim 

de semana 

Foto: Midiamax 

Com a meteorologia indicando nova tem-
pestade para este fim de semana, especial-
mente no domingo (24), a Prefeitura de 

Motociclista atingido por árvo-

re durante temporal está em 

estado gravíssimo na Santa 

Casa 

Foi encaminhado em coma e em estado 
gravíssimo na Santa Casa de Campo Gran-
de, o motociclista de 58 anos, atingido por 
uma árvore na tarde da sexta-feira (15) du-
rante o temporal. Segundo a assessoria de 

Aplicação de doses da Campa-

nha Multivacinação está dispo-

nível em toda cidade 

Foto: Midiamax 

Foto: Prefeitura de Campo Grande/ Divulgação 

Continua até o final do mês de outubro a 
campanha de multivacinação para atualiza-
ção da caderneta de crianças e adolescen-
tes menores de 15 anos, e as doses destas 
vacinas estão disponíveis em toda a Capital 
desde a segunda-feira (18). 

Link: https://bit.ly/3vEGu0s  

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

Link: https://bit.ly/2Zps1cU  
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Campo Grande se preparou para a chegada do temporal com uma série de medidas 
preventivas, inclusive, a convocação de uma equipe com 700 servidores de prontidão 
para atender à demanda de possíveis tragédias e impactos em geral das fortes chuvas 
com ventania.  

comunicação do hospital, o paciente deu entrada no dia 15 às 18h35. Ele estava se-
dado, intubado e grave, internado pela equipe da neurocirurgia no CTI (Centro de Te-
rapia Intensiva) e em uso de medicações para controle da pressão e tratamento de 
pneumonia.  
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Campo Grande tem 20 milhões 

de 'mosquitos soldados' contra 

a dengue em 17 bairros  

Foto: Agência Brasil 

O Método Wolbachia, que consiste em sol-
tar mosquitos combatentes do Aedes ae-
gypti, transmissor de doenças como den-
gue, zika e chikungunya, chegou à segunda 
fase em Campo Grande com cerca de 20 

Sem luz desde antes do tempo-

ral, famílias amargam falta de 

energia por cinco dias  

Famílias de parte do Bairro Vila Jacy, em 
Campo Grande, estiveram sem energia elé-
trica pelo menos desde a madrugada da 
quarta-feira, 13 de outubro, quando apenas 
meia fase começou a funcionar. Depois do 

Foto: IFAM 

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

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

milhões de 'guerreiros' espalhados por 17 bairros. O resultado da 2ª fase do estudo foi 
divulgado na noite de quarta-feira (20). 

temporal de sexta-feira (15), tudo piorou e alimentos já estragaram na geladeira de-
pois de 72 horas do vendaval.  



 

 

MS tem 80% da população mai-

or de 18 anos imunizada contra 

Covid-19  

Mato Grosso do Sul já tem 80,69% da popu-
lação maior de 18 anos completamente imu-
nizada contra a covid-19. Segundo a plata-
forma E-Vacine, do Painel Mais (Monitor de 
Apoio às Informações em Saúde), mais de 3 
milhões de doses já foram aplicadas.  

Tempestade mata sete pessoas 

em barco-hotel no Pantanal  

Um temporal que atingiu 17 cidades de Ma-
to Grosso do Sul na sexta-feira(15) resultou 
na morte de sete pessoas que faziam turis-
mo em um barco-hotel no rio Paraguai, na 
cidade de Corumbá, na fronteira com a Bolí-

Estudo com vacinação aponta 

eficácia de 90% contra mortes 

por Covid-19 na fronteira de MS  

Depois de vacinar a população adulta nas 
13 cidades de fronteira de Mato Grosso do 
Sul com a dose da vacina Janssen, o estudo 
de imunização em massa teve resultados 

Foto: Campo Grande News 

Link: https://bit.ly/3lRsYn5  

Foto: Corpo de Bombeiros MS/Divulgação  

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

Foto: Midiamax 

Link: https://bit.ly/3aPBYmn  
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via. As rajadas de vento superaram os 90 quilômetros por hora. A embarcação virou 
em poucos segundos e os 21 ocupantes submergiram, segundo relatos colhidos pelos 
Bombeiros e pela Polícia Civil.  

divulgados nesta segunda-feira (18). A vacina é diferente das outras que já eram utili-
zadas no Estado e precisa de apenas uma dose para proteger contra o coronavírus. 
Dados da pesquisa mostram resultados positivos: o imunizante tem eficácia de 90,5% 
contra mortes por Covid-19. 



 

 

‘Discussão precoce’: Uso de 

máscaras continua até alcançar 

90% de imunizados em MS  

Mato Grosso do Sul avançou muito na cam-
panha de imunização nos últimos meses e é 
um dos estados que mais vacinou a popula-
ção. Mesmo assim, a campanha continua 

Meteorologia prevê nova tem-

pestade de poeira em MS 

De acordo com a empresa Climatempo, que 
divulga informações meteorológicas em todo 
o País, havia previsão de que Mato Grosso 
do Sul fosse atingido, novamente, por uma 

Foto: Midiamax 

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

Foto: Campo Grande News 

Link: https://bit.ly/3jvKxaK  
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com a meta de imunizar 90% dos moradores, com duas doses ou a vacina de dose 
única. Até lá, ainda não há previsão de abandonar o uso de máscaras no Estado.  

tempestade de poeira no domingo (24), ainda que em menor intensidade que a outra 
vez.  

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto a CVA  



 

 

Acre registra maior incidência 

de casos de dengue, chikun-

gunya e zika da Região Norte, 

diz boletim  

O Ministério da Saúde divulgou um boletim 
atualizado sobre os casos de dengue, 
chikungunya e zika em todo Brasil. Os da-
dos compreendem a semana epidemiológi-
ca 39 (26/09 - 02/10). Do início de janeiro 

Bahia chega a 190 casos da va-

riante Delta sequenciados  

Análises da Fundação Oswaldo Cruz apon-
taram mais 55 amostras da variante delta da 
Covid-19, no estado. Com estes novos re-
gistros, a Bahia tem ao todo 190 casos da 
variante sequenciadas, com três óbitos. Os 
casos positivos para a variante delta foram 
identificados em 47 municípios, com maior 

Em curso no Rio de Janeiro, 

PM morre com suspeita de fe-

bre maculosa; aulas são sus-

pensas  

Um policial militar morreu com suspeita de 
febre maculosa, doença transmitida pelo 
carrapato, durante o 7º Curso de Operações 
de Polícia de Choque. Após o caso, a instru-
ção foi suspensa, como publicado na quinta-

Foto: O Juruá em tempo 

Link: https://bit.ly/2Z9pjZi  

Foto: Governo do Estado da Bahia 

Link: https://bit.ly/3b33m0g 

Foto: Metrópoles  

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

 
6 

até esta última semana de outubro foram notificados 477.209 casos prováveis (taxa de 
incidência de 223,7 casos/100 mil hab.) de dengue no Brasil. Em comparação com o 
ano de 2020, houve uma redução de 47,8% de casos registrados. 

número de casos em Salvador (39), Pé de Serra (19), Lauro de Freitas (12), Bonito 
(11), Feira de Santana (9), Baixa Grande (7), Riachão do Jacuípe (7) Ilhéus (7), Cama-
çari (6) e Nova Fátima (6).  

feira (21/10) no Boletim Interno da corporação por ordem do secretário Luiz Henrique 
Marinho Pires.  

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

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



 

 

Baixa adesão à vacinação no 

Brasil aumenta risco de surtos  

O dia 24 de outubro é mundialmente dedica-
do ao combate à poliomielite: doença alta-
mente contagiosa causada pelo poliovírus. 
Incapacitante e potencialmente fatal, a pólio 
foi responsável por deixar milhares de crian-
ças e adultos com paralisia dos membros 

Grande seca na região central 

do Brasil está causando crise 

socioeconômica  

Em um relatório do European Commission’s 
Joint Research Centre, cientistas analisaram 
uma prolongada seca em uma das maiores 
bacias da América do Sul, a Bacia do Prata, 
e suas descobertas revelam efeitos em 

Foto: G1 

Link: https://glo.bo/3nkRGM0  

inferiores ou superiores ao redor do mundo. Graças ao sucesso das campanhas de 
vacinação, o Brasil recebeu o certificado de erradicação da pólio em 1994. Agora, a 
baixa cobertura vacinal coloca em risco a segurança das crianças.  

Foto: União Européia, imagens do Copernicus Sentinel-2 

Link: https://bit.ly/3Be4vwk  
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grande escala que desencadearam uma crise em toda a região. A seca começou em 
2019 e continua afetando a região como um dos eventos de seca mais severos do 
continente desde a década de 1950.  

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto ao setor de Imunização  
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IST ‘comedora de carne’ em as-

censão no Reino Unido 

Donovanose é uma IST rara não vista com 
frequência no Reino Unido, é mais comu-
mente encontrada na Índia, Nova Guiné, 
Caribe, Austrália e sul da África. Os casos 
permanecem raríssimos no Reino Unido, no 

Foto: Telegraph & Argus  

Link: https://bit.ly/3DZXFg1  

Atualização do CDC sobre sur-

to de melioidose em vários es-

tados dos EUA  

CDC (Central for Disease Control) comuni-
ca surto multiestadual de mieloidose — in-
fecção bacteriana causada por Burkhoderia 
pseudomallei — em residentes dos EUA 

Foto: Sociedade Brasileira de Análises Clínicas  

Link: https://bit.ly/3m5qPEi  

Cientistas identificam novos po-

luentes que podem desencade-

ar asma em crianças  

Os ácaros da poeira e a fumaça são desen-
cadeadores conhecidos da asma em crian-
ças. Agora, os cientistas identificaram 18 

Foto: UPI 

Link: https://bit.ly/3GkeCnj  
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sem histório de viagem recente. A bactéria foi detectada em um frasco de spray de 
aromaterapia na casa da 4ª vítima da doença, levando a investigação se os outros 
casos conhecidos usaram produto semelhante. 

substâncias individuais e 20 em associação de poluentes que podem estar ligados a 
piora da asma em crianças. 

entanto, dados da Public Health England mostraram um aumento de 19 casos em 
2016 para 30 casos em 2019.  

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto ao setor de IST 

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto a DANT 


