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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. 



 

 

Em 2 anos, Saúde espera aca-

bar com a dengue em Campo 

Grande  

Em um período de dois anos, o método Wol-
bachia poderá fazer com que todos os mos-
quitos Aedes aegypti, vetores de uma série 
de doenças, em Campo Grande, percam a 
capacidade de transmissão de arboviroses 

Parte da população contraria 

exigência e abandona máscara 

até em locais fechados 

Foto: Campo Grande News 

Foto: Campo Grande News 

Enquanto a Prefeitura de Campo Grande 
estuda a retirada da obrigatoriedade do uso 
de máscara em eventos com locais abertos, 
parte da população já começa a abandonar 
a exigência até em espaços fechados. Nes-
ta terça-feira (26), a Sesau (Secretaria Mu-

Link: https://bit.ly/3pFG4px 

Link: https://bit.ly/2XS5TY0  
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e que a dengue fique em níveis muito baixos. A Capital já tem reduzido seus índices 
desta doença, mas em 2019, chegou a indicar situação de epidemia.  

nicipal de Saúde) reuniu-se com técnicos da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) para 
pensar o futuro da Capital.  

Campo Grande supera marca de 

100 mil vacinados com a tercei-

ra dose em dois meses  

Foto: Midiamax 

Campo Grande ultrapassou a marca de 
mais de 100 mil pessoas vacinadas contra a 
COVID-19 com a terceira dose, nesta sexta-
feira (29). A aplicação da dose de reforço 
teve início no dia 26 de agosto na Capital. 

Link: https://bit.ly/3EB2qwy  

Conforme dados parciais do “Vacinômetro”, até o momento 100.725 pessoas já rece-
beram a terceira dose no município. A Capital foi a primeira cidade do país a iniciar a 
aplicação da dose de reforço.  
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Com redução de 96% dos ca-

sos de dengue, Saúde organiza 

mutirão  

Com o aumento das chuvas, a Sesau 
(Secretaria Municipal de Saúde) programa 
ações para intensificar o trabalho de comba-
te a proliferação do mosquito Aedes aegypti, 
em Campo Grande. Na manhã desta sexta-
feira (29), representantes de vários setores 

Foto: Campo Grande News 

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

se reuniram com a Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais para buscarem 
estratégias em conjunto.  

Bebê morre durante parto domi-

ciliar no Parque dos Novos Es-

tados 

Foto: Campo Grande News 

Um bebê morreu durante o parto domiciliar 
na madrugada do domingo (24), no Parque 
dos Novos Estados, localizado na saída pa-
ra Cuiabá, região norte de Campo Grande. 
O parto foi realizado na casa da gestante 
por duas enfermeiras. Conforme a mãe da 

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

grávida, a filha fez todos os exames e estava tudo bem com a saúde dela e a do bebê. 
O trabalho de parto ativo foi iniciado às 13 horas do dia 23. Na madrugada do dia 24, 
1h52, o bebê nasceu com a frequência cardíaca abaixo de 100.  



 

 

Com menos da metade da po-

pulação imunizada, município 

enfrenta desafios para vacina-

ção em MS  

Sonora tem a menor taxa de imunização do 
Estado, conforme o Vacinômetro. Municí-
pios têm enfrentado dificuldades para avan-
çar na campanha de vacinação contra o co-
ronavírus em Mato Grosso do Sul. No último 

Casos de COVID-19 na reserva 

indígena de Dourados preocu-

pam autoridades em saúde do 

estado  

A pandemia segue em estabilidade em Mato 
Grosso do Sul, no entanto, um aumento de 
casos de COVID-19 na reserva indígena de 
Dourados, preocupa as autoridades em saú-
de do Estado. Em entrevista transmitida pe-

Após SP ampliar público, MS 

espera orientações para novas 

destinações da 3ª dose contra 

COVID-19  

Depois de meses na liderança do ranking 
nacional, houve uma desaceleração na apli-
cação de vacinas contra o coronavírus em 
Mato Grosso do Sul. Municípios já relataram 

Foto: Midiamax 

Link: https://bit.ly/3mj1PcL 

Foto: Rede Sociais/Reprodução 

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

Foto: Midiamax 

Link: https://bit.ly/3nHae9o 
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mês, o Estado perdeu o topo do ranking da imunização e houve até recusa para rece-
ber mais vacina.  

los canais da Secretaria de Estado de Saúde (SES), na sexta-feira(29), o secretário 
estadual de saúde, Geraldo Resende, disse que há um surto de casos nas aldeias in-
dígenas da segunda maior cidade do estado, que tem a maior reserva indígena urba-
na do país.  

dificuldades para avançar com a campanha e até deixaram de receber novas doses, 
por terem muitas em estoque. Por enquanto, Mato Grosso do Sul segue com a aplica-
ção da 3ª dose da vacina em idosos e profissionais da saúde, ainda sem previsão de 
ampliação.  

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto a  Imunização  



 

 

Ação de Cidadania para Pre-

venção e Combate à Violência 

Contra Mulheres e Meninas se-

rá realizada na Aldeia Jaguapi-

ru  

O Governo do Estado de Mato Grosso do 
Sul, por meio da Subsecretaria de Estado 
de Políticas Públicas para População Indí-

MS continua com menor média 

de casos em ano que chegou a 

uma infecção por minuto 

O Mato Grosso do Sul continua com menor 
média móvel de casos em 2021, cerca de 92 
infecções por dia. Neste ano, em 3 de junho, 
o Estado chegou a registrar cerca de um no-

Foto: Governo do Mato Grosso do Sul 

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

Foto: Campo Grande News 

Link: https://bit.ly/3BAyjnk  
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gena e da Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Mulheres, e em parceria 
com a Prefeitura Municipal de Dourados, realiza nesta quarta-feira (27) mais uma edi-
ção da ação de cidadania com o Projeto “Kunhanguera Guarani Kaiowa Ayvu”.  

vo caso, a cada minuto. Ou seja, comparando o pico desse índice com o indicador ve-
rificado na quarta-feira (27), segundo boletim epidemiológico publicado pela SES 
(Secretaria Estadual de Saúde), houve uma redução de 95%.  



 

 

Aumenta proporção de crian-

ças com até 13 anos vítimas de 

estupros no Brasil 

Os dados são do Anuário Brasileiro de Se-
gurança Pública de 2021, feito com base 
nos boletins de ocorrência registrados em 
2020. Os levantamentos mostram que o cri-
me vem ocorrendo com vítimas cada vez 

'Aumento expressivo' de doen-

ça diarreica aguda é identifica-

do em 11 cidades do RS, diz 

governo gaúcho  

A Secretaria de Saúde do Rio Grande do 
Sul (SES) afirmou, na sexta-feira (22), que 
11 cidades do Rio Grande do Sul tiveram 
"aumento expressivo" de casos da doença 
diarreica aguda (DDA). Outros 13 municí-

Intensidade da seca aumenta 

em 13 estados e fica mais bran-

da em dois estados em setem-

bro  

Todas as 21 unidades da Federação monito-
radas tiveram registro de seca no último 
mês com o ressurgimento do fenômeno no 
DF. São Paulo segue com a maior área com 

Foto: UNINASSAU 

Link: https://bit.ly/3mcp48l  

Foto: RBS TV 

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

Foto: Metrópoles  

Link: https://bit.ly/3mj0Id5  
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mais jovens: o percentual de crianças de até 13 anos entre os registros passou de 
57,9% em 2019 para 60,6% em 2020.  

pios registraram surtos em escolas. A infecção por norovírus é caracterizada por diar-
reia, vômito, dor de cabeça, febre e dor de estômago.  

seca excepcional, a mais severa da escala do Monitor, que também foi registrada em 
Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.  

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto ao Núcleo de Prevenção a 

Violências 

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto a CVA  

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto ao setor de Doenças de Trans-

missão Hídrica e Alimentar 



 

 

Cidade de MG suspende ativi-

dades não essenciais após sur-

to de COVID-19  

A prefeitura da pequena Botumirim, no Norte 
de Minas, baixou decreto, suspendendo to-
das as atividades não essenciais depois do 
registro de um surto da COVID-19 nesta se-
mana na cidade. Entre a quinta-feira (21/10) 

Sífilis: doença é a que mais 

cresce entre as ISTs no Brasil 

A Sífilis é uma infecção sexualmente trans-
missível (IST) causada pela bactéria Trepo-
nema pallidum. Apesar de ser 100% curável, 
quando não tratada, ela pode gerar compli-
cações no sistema cardíaco, nervoso e cere-

Foto: G1 

Link: https://bit.ly/3EtiwZ4  

e segunda-feira (25/10) foram registrados 34 novos casos do coronavírus no municí-
pio, que tem 6,25 mil habitantes.  

Foto: O Estado/ CE 

Link: https://bit.ly/3Bs1XLr  
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bral. Estima-se que, de 2010 a 2020, o Brasil tenha registrado mais de 780 mil casos 
de Sífilis adquirida, de acordo com o levantamento realizado pela Sociedade Brasileira 
de Dermatologia (SBD), com base em dados do Ministério da Saúde. Porém, conside-
rando os casos subnotificados, os números podem ser ainda maiores.  

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto ao setor de  Infecções Sexual-

mente Transmissíveis 



 

 

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 

Variante delta plus: ‘prima’ do 

coronavírus dominante põe es-

pecialistas em alerta  

A mais nova possível ameaça que se dese-
nha na Espanha é uma sub-linhagem da va-
riante delta, ligeiramente mais transmissível, 
que levou epidemiologistas e microbiologis-

Foto: Telegraph & Argus  

Link: https://bit.ly/3GBVBN9 

Rússia regista recorde diário 

com 1.163 mortes pela COVID-

19  

A Rússia registou 1.163 mortes pela COVID
-19 nas últimas 24 horas, um novo máximo 
diário desde o início da pandemia, e 39.849 

Foto: Diário de Notícias 

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

Índia relata o segundo maior 

número de casos de dengue em 

todo o mundo  

Até setembro deste ano, mais de 1,3 milhão 
de casos de dengue foram relatados em to-
do o mundo. O Brasil foi o que mais regis-
trou casos, com mais de 845.000, o que não 
é incomum, já que o país relata rotineira-

Foto:  O Globo 

Link: https://bit.ly/3mvVzOT  
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novas infeções foram diagnosticadas, informaram na sexta-feira (29) as autoridades 
de saúde do país.  

mente mais de 1 milhão, às vezes mais de 2 milhões de casos de dengue por ano. 
Seguindo o Brasil, nos primeiros nove meses do ano, está a Índia com 60.112. 

ta a redobrarem a cautela. Os casos da chamada variante delta plus ― até 30 diag-
nósticos já ocorreram na Espanha e até o momento não houve diagnósticos no Brasil  

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


