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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. 



 

 

Máscara continuará a ser obri-

gatória na Capital, diz Marqui-

nhos 

Em reunião com representantes da Saúde, 
no Paço Municipal, o prefeito Marquinhos 
Trad (PSD) deixou claro que quem vive em 
Campo Grande está longe de se ver livre 
das máscaras. Por enquanto, o uso do 

Campo Grande registra ventos 

de até 55 km/h na sexta-feira 

dia 05/11. 

Foto: Campo Grande News 

Foto: Campo Grande News 

Em mensagem disparada pela Defesa Civil 
Estadual na tarde da sexta-feira (5), para os 
números cadastrados no 40199, o órgão 
alerta que a previsão é de queda de árvo-

Link: https://bit.ly/3GN7f82  

Link: https://bit.ly/3BVwVvs  
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acessório de proteção contra o novo coronavírus continuará sendo obrigatório em es-
tabelecimentos comerciais, no transporte coletivo ou qualquer outro espaço, público 
ou privado, que seja de livre acesso às pessoas.  

res, de energia elétrica e de granizo em algumas regiões de Mato Grosso do Sul, com 
estrago em plantações.  

Vacinação pode evitar que cri-

anças de 5 a 11 anos sejam ve-

tores de Covid-19 em MS na vol-

ta às aulas  

Foto: Midiamax 

Pfizer anuncia que entrará com pedido de 
autorização na Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) para que a vacina seja 
aplicada em crianças. O objetivo é vacinar 
crianças com idade entre 5 e 11 anos. "A 

Link: https://bit.ly/3btAjD6  

submissão do pedido junto à Anvisa para a aprovação do uso da vacina ComiRNAty, 
da Pfizer/Biontech, para crianças entre 5 e 11 anos deve ocorrer ao longo do mês de 
novembro", informou.  
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Homem tem queimaduras de 2° 

grau ao acender chapa com ál-

cool e morre em Campo Gran-

de  

Morreu na manhã desta terça-feira (02), em 
Campo Grande, um homem, de 40 anos, ví-
tima de queimaduras de segundo grau en-
quanto acendia uma chapa. Ele ficou inter-

Foto: Midiamax 

Link: https://bit.ly/3C1rZW2  

nado por quase um mês, mas evoluiu para uma pneumonia e grave infecção, não re-
sistindo. Conforme boletim de ocorrência, no dia 7 de setembro, ele estava em casa 
com familiares e amigos fazendo bife na chapa. Em dado momento, ele achou que o 
fogo já tinha sido apagado e se aproximou para colocar mais álcool no reservatório, 
provocando uma explosão.  

Moreninhas recebe projeto pilo-

to para soltura de ovos de mos-

quito Aedes aegypti com Wolba-

chia  

Foto: Prefeitura de  Campo Grande/Divulgação 

Teve início na manhã deste sábado (06), 
pela região das Moreninhas, em Campo 
Grande, o projeto piloto que prevê a libera-
ção de ovos de mosquitos Aedes aegypti 
com a bactéria Wolbachia, através de dis-

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

positivos de liberação (DLO) de ovos, conhecidos como a “Casa do Wolbito”. Quando 
presente no Aedes aegypti, a Wolbachia impede que os vírus da dengue, Zika, chikun-
gunya e febre amarela se desenvolvam no inseto, contribuindo para a redução destas 
doenças. 



 

 

Governo desobriga o uso de 

máscaras em MS  

O Governo de Mato Grosso do Sul desobri-
gou, na quarta-feira (3), o uso de máscaras 
em todos os municípios. A regra, em vigên-
cia desde junho de 2020, não existe mais 
para nenhum tipo de estabelecimento. No 

MS oficializa plano para neutra-

lizar gases do efeito estufa até 

2030, 20 anos antes do previsto 

pelo Acordo de Paris  

Em reunião na Governadoria, o governador 
Reinaldo Azambuja e o secretário Jaime 
Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento Econômico, 
Produção e Agricultura Familiar), assinaram 

Com 78% da população vacina-

da, queda de mortes em outu-

bro chegou a 68%  

Com 78% da população vacinada ao menos 
com a primeira dose no Estado, a queda de 
mortes por Covid-19 em outubro chegou a 
68%, comparado ao mês anterior. A redução 

Foto: Agência  Brasil 

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

Foto: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul/Reprodução 

Link: https://bit.ly/3k2CQJm  

Foto: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul/Reprodução 

Link: https://bit.ly/3qaMOvZ  
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entanto, as autoridades estaduais recomendam o acessório em ambientes fechados 
ou com aglomerações.  

dois decretos que criam a Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC) e oficiali-
zam o Plano Estadual MS Carbono Neutro (PROCLIMA).  

de casos também foi de 18% em relação a setembro. O cenário é o melhor do ano e 
só fica atrás dos três primeiros meses da pandemia em 2020.  



 

 

Com surtos de Covid-19 nas al-

deias, Saúde pede dose de re-

forço para todos os indígenas 

de MS  

O coronavírus continua se espalhando nas 
aldeias indígenas em Mato Grosso do Sul e 
a situação preocupa as autoridades de saú-
de. Já foram identificados surtos em aldeias 
de quatro municípios do Estado e a SES 

Com 15 casos registrados, Ja-

raguari aumenta restrições 

contra a Covid-19 

Após 15 novos casos registrados em um in-
tervalo de duas semanas, a cidade de Jara-
guari, que possui 7.265 habitantes e está lo-
calizada a 47 quilômetros de Campo Gran-

Foto: Midiamax 

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

Foto: Campo Grande News 

Link: https://bit.ly/3mRUtxa  
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(Secretaria de Estado de Saúde) teme que os casos se espalhem para mais regiões. 
Para ajudar a conter a contaminação, a secretaria defende a aplicação da 3ª dose em 
todos os indígenas a partir de 12 anos.  

de, anunciou a retomada de medidas contra o coronavírus, incluindo a limitação de 
pessoas em comércios e o uso de máscara em muitos espaços públicos.  



 

 

Muita gripe? Aumento de vírus 

que não são da Covid-19 geram 

alerta em SC 

As boas notícias sobre os avanços na con-
tenção da Covid-19 no Brasil são animado-
ras, mas não eliminam as preocupações 
com outras doenças virais. É o que destaca 
o último boletim InfoGripe, divulgado pela 

Em Minas Gerais, jovem fica 

com os dedos roxos após con-

tato com piolho de cobra: 

‘Desespero total’ 

Uma comerciante de 25 anos ficou com dois 
dedos roxos, com aspecto de necrosados, e 
a unha do dedão amarelada após ter tido 
contato com um gongolo que estava dentro 
de um tênis. A jovem havia colocado o tênis 

Covid: 94% dos óbitos sem ci-

clo vacinal completo em Per-

nambuco 

Entre os dias 19 de janeiro e 21 de outubro 
deste ano, Pernambuco registrou 9.103 óbi-
tos pela Covid-19. Desses, 8.539 – que re-
presentam 94% do total – não tinham toma-
do a vacina contra a doença, estavam sem 
o esquema vacinal completo ou faleceram 

Foto: Richet 

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

Foto: Toda Matéria 

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

Foto: Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco/ Reprodução  

Link: https://bit.ly/2ZVfLAW  
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Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), que alerta para o ressurgimento de síndromes res-
piratórias em crianças de 0 a 9 anos.  

para ir ao trabalho e quando chegou na loja notou o animal, também conhecido como 
piolho de cobra, dentro do calçado.  

antes do prazo de 14 dias após a segunda dose. Os dados obtidos pela Secretaria Es-
tadual de Saúde (SES-PE), após análise dos bancos de informações utilizados para 
notificação das mortes e registro da vacinação, foram apresentados pelo secretário de 
Saúde, André Longo, durante coletiva de imprensa na quinta-feira (04.11).  



 

 

Pesquisa da USP testa segu-

rança e eficácia no tratamento 

de câncer cerebral com o zika 

vírus  

O trabalho, conduzido, teve como objetivo 
avaliar a segurança do tratamento de tumo-
res cerebrais com o zika vírus. Um estudo 
anterior, realizado no próprio Centro de Pes-
quisa Sobre Genoma Humano e Células 

Número de casos de dengue no 

Piauí aumenta em 50% em rela-

ção ao ano de 2020  

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), 
através da Coordenação de Epidemiologia, 
constata que o número de casos de dengue 
no Piauí aumentou em quase 50% em 2021 
em relação ao mesmo período de 2020. De 

Foto: Onconews 

Link: https://bit.ly/3CL246a  

Tronco (CEGH-CEL), mostrou pela primeira vez que o vírus zika destrói tumores cere-
brais que afetam crianças, principalmente os de origem embrionária. O grupo também 
descobriu que o tratamento tem resultados semelhantes quando realizado em camun-
dongos e em cães que desenvolvem cânceres espontâneos. 

Foto: Mais Goiás 

Link: https://bit.ly/307VIPG  
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acordo com o Boletim Epidemiológico da Sesapi, foram confirmados 2.654 casos em 
2021 e 1.773 casos no mesmo período de 2020.  

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

cas 

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto ao setor de  Doenças e Agravos 

Não Transmissíveis 
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Eventos climáticos extremos 

‘recorrentes atualmente’ que 

nos últimos sete anos foram re-

gistrados como os mais quen-

tes  

Os últimos sete anos foram os mais quentes 
já registrados - com o nível do mar subindo 

Foto: ITV 

Link: https://bit.ly/3w2MdgD  

Uma criança no Texas foi hos-

pitalizada com raiva, dizem as 

autoridades 
Uma criança no Texas foi hospitalizada por 
raiva que pegou através de uma mordida de 
morcego, funcionários de saúde relataram 
recentemente o primeiro caso documentado 
de doença viral no estado do Texas em 

Foto: Gizmodo 

Link: https://bit.ly/3k2CwKE  

Alunos de escola de Marco de 

Canaveses, em Portugal, com 

vômitos e diarreia  

Alunos da Escola de Marco de Canaveses, 
apresentaram, na quarta-feira (03), sintomas 
de vômitos, diarreia e febre provocados, su-
postamente, por uma gastroenterite viral. 
Questionado sobre se a causa dos sintomas 

Foto:  País ao minuto 

Link: https://bit.ly/302d3do  
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mais de uma década. Embora as autoridades relatem que entraram em contato com 
outras pessoas pelo risco de terem sido infectadas, a situação atual e o prognóstico 
da criança não foram divulgados neste momento.  

poderá ser os alimentos servidos na escola, como indicou à Lusa outra fonte diretor 
disse haver pouca probabilidade de isso ter acontecido.  

atingindo novas máximas e eventos de destruição relacionados ao clima em 2021, 
disseram especialistas da ONU.  

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

missão Hídrica e Alimentar 

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

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto a CVA  


