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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 e mantém o texto 
conforme fontes originais. 



 

 

Bebê de 1 ano com imunodefi-

ciência morre de Covid-19 em 

Campo Grande 

Ainda que o Estado registre uma redução 
geral nos casos leves e graves de coronaví-
rus, provocada pela ampliação da vacina-
ção, alguns episódios esporádicos ainda in-
dicam os perigos da pandemia. Na manhã 

Campo Grande: pelo menos 39 

mil pessoas recusaram vacina 

contra Covid-19  

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

Foto: Midiamax 

Campo Grande tem ao menos 39 mil pesso-
as que decidiram não tomar a vacina contra 
a Covid-19 até o momento. A informação foi 
dada pelo secretário municipal de saúde, 
José Mauro Filho, na manhã da sexta-feira, 
dia 12. Conforme José Mauro, o município 

Link: https://bit.ly/3ksa70L  

Link: https://bit.ly/3kVQFd5  
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do dia 10, a SES (Secretaria Estadual de Saúde) confirmou a morte de uma criança 
de um ano pelo vírus. 

está na busca ativa por essas pessoas para tentar convencê-las a tomar o imunizante, 
que proporcionou redução de casos e mortes da doença em todo o mundo. Ainda con-
forme o secretário, 80% da população acima de 12 anos já está vacinada com duas 
doses.  

Doenças respiratórias em crian-

ças crescem e colocam pais em 

alerta 

Foto: BBC 

O aumento expressivo de doenças respira-
tórias em crianças entre zero e nove anos 
de idade é um fenômeno em todo o Brasil 
nesse período de queda de casos de Covid-
19 e não é diferente em Campo Grande. 

Link: https://bit.ly/2YxsZn5  

Aqui, vírus que não registrou casos em 2019 e apenas um em 2020, já causou até óbi-
to, segundo dados da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).  

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto ao setor de  Imunização  
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Doença silenciosa: novembro é 

voltado para conscientização 

da população a respeito do dia-

betes 

Novembro é o mês voltado para a conscien-
tização da sociedade a respeito do diabetes, 
uma doença silenciosa e que merece aten-
ção. Além do Novembro Diabetes Azul, no 

Foto: A crítica 

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

dia 14 de novembro, foi comemorado o Dia Mundial do Diabetes. A doença é ocasio-
nada pelo aumento de glicose no sangue, surgindo quando há redução ou deficiência 
na produção do hormônio insulina pelo pâncreas.  

Capital passa de 600 mil pesso-

as com duas doses da vacina 

contra Covid-19 

Foto: ´Campo Grande News 

Campo Grande ultrapassou nesta sexta-
feira (12) a marca de 600 mil pessoas com-
pletamente vacinadas contra a Covid-19. 
São 600.768 pessoas que tomaram as duas 
doses ou dose única de uma das vacinas 

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

até as 19h15 de hoje. Agora, 66,3% da população já está completamente imunizada, 
incluindo os 45.598 campo-grandenses que tomaram a dose única da vacina da Jans-
sen. Com a primeira dose, 656.533 cidadãos foram vacinados. Campo Grande já apli-
cou mais de 1 milhão de doses. 



 

 

Covid-19 entre indígenas: mais 

de 150 casos são registrados 

em novo surto no MS  

Com um novo surto de Covid-19 entre indí-
genas, o estado de Mato Grosso do Sul re-
gistrou mais de 150 casos e duas mortes 
nesta população na última semana. Os nú-
meros são do boletim do Distrito Sanitário 
Especial Indígena. De acordo com a publi-

Cidade fecha escolas e cancela 

eventos após surto de Covid-19 

em aldeia  

A Prefeitura de Tacuru – cidade no sul de 
Mato Grosso do Sul, distante 427 km da Ca-
pital – decretou novas medidas restritivas 
para frear o avanço da Covid-19, após um 

Governo de MS decreta situa-

ção de emergência em municí-

pios da região sul  

Afetados por desastres causados por tem-
pestade, o Governo de Mato Grosso do Sul 
publicou decreto, na quinta-feira dia 11, de 
situação de emergência nos municípios de 
Amambai, Eldorado, Itaquiraí, Japorã e Pa-
ranhos. Fortes vendavais acompanhados de 

Foto: OPAS/Reprodução 

Link: https://bit.ly/3wCo3tW  

Foto: Campo Grande News 

Link: https://bit.ly/3C8vo5B  

Foto: Midiamax 

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

4 

cação, aldeias que não registraram casos da doença há dois meses foram atingidas 
com esse surto. A cidade que lidera o ranking de infectados é Dourados, com 89 pes-
soas diagnosticadas com o Coronavírus e um óbito. Além disso, quatro pessoas estão 
internadas com complicações da Covid-19.  

surto na comunidade indígena. Aulas presenciais foram suspensas e eventos foram 
cancelados. 

chuvas e granizos, decorrentes das precipitações pluviométricas atípicas, ocorreram 
nos dias 13 e 14 de outubro, sendo que novo evento climático, 10 dias depois, atingiu 
os municípios novamente.  

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto a Coordenadoria de Vigilância 

Ambiental 



 

 

Mato Grosso do Sul tem 228 mil 

pessoas com a 2ª ou 3ª dose da 

vacina atrasadas 

A demora das pessoas em comparecer para 
a vacinação mesmo com as doses disponí-
veis nos municípios tem preocupado as au-
toridades em Mato Grosso do Sul. Já são 
228 mil pessoas com a 2ª ou 3ª dose atra-
sadas no Estado e o COSEMS-MS 

Mutirão irá visitar casas para 

aplicar vacinas contra a Covid-

19 em cidade de MS  

Os moradores do Bairro Nova Aquidauana, 
em Aquidauana, poderão receber o imuni-
zante contra a Covid-19 dentro de suas ca-
sas neste final de semana. Isso porque será 

Foto: Midiamax 

Link: https://bit.ly/3D9ZCX2  

Foto: Midiamax 

Link: https://bit.ly/3ow4r75  
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(Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul) fez um apelo 
para que a população complete o ciclo vacinal. A 2ª dose é essencial para garantir a 
proteção contra casos graves e mortes por Coronavírus. A 3ª dose foi liberada para 
idosos e profissionais da saúde em MS e é importante para reforçar a imunização. 

realizado um mutirão de vacinação no município. Conforme a Sesau (Secretaria Muni-
cipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana), equipes irão visitar as casas do bairro 
nos dias 13 e 14 de novembro, das 8h às 14h.  

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto ao setor de  Imunização  



 

 

Casos de dengue voltam a 

crescer na capital paulista 

Dados do Boletim Epidemiológico da Secre-
taria Municipal de Saúde e do Boletim de Ar-
boviroses mostram que os casos de dengue 
voltaram a crescer em toda a cidade de São 
Paulo em 2021. Segundo os dados da vigi-
lância epidemiológica das arboviroses no 

InfoGripe destaca tendência de 

aumento de SRAG em crianças  

A edição do Boletim InfoGripe da Fiocruz da 
quinta-feira dia 11 indica a manutenção da 
tendência de aumento no número de casos 
de Síndrome Respiratória Aguda Grave 
(SRAG) associados a outros vírus respirató-
rios entre crianças (de zero a 9 anos). O ce-
nário é diferente para a população adulta 
(20 anos ou mais): ainda há predomínio 

Brasil investiga 2 casos suspei-

tos de doença da vaca louca 

em humanos no RJ 

O Instituto Nacional de Infectologia Evandro 
Chagas, da Fiocruz, notificou a Secretaria 
Municipal do Rio de Janeiro sobre dois ca-
sos suspeitos de doença priônica, também 
conhecida como doença da vaca louca. De 
acordo com o Instituto, os casos foram iden-

Foto: Folhapress 

Link: https://bit.ly/3F1HFKO  

Foto: INFOGripe 

Link: https://bit.ly/3or6NUA  

Foto: O Documento 

Link: https://bit.ly/3wEtW9T  
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município de São Paulo, até o dia 3 de novembro, 7.172 casos foram registrados na 
cidade.  

quase absoluto de diagnóstico de Covid-19 entre os casos de SRAG com resultado la-
boratorial no país, e o número de novos casos semanais se mantém em situação de 
estabilidade.  

tificados em Belford Roxo e Duque de Caxias. Em situações raras, a doença da vaca 
louca estaria associada ao consumo de carne bovina contaminada por Encefalite Es-
pongiforme Bovina. Os casos no Rio de Janeiro foram considerados “atípicos” por se-
rem de um tipo espontâneo, e não por transmissão no rebanho.  

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

cas 



 

 

Governo do Maranhão flexibili-

za uso de máscaras em locais 

fechados 

O uso de máscara será flexibilizado no Ma-
ranhão. O governador do estado, Flávio Di-
no (PSB), anunciou na quinta-feira dia 11 
que o equipamento de proteção facial pas-
sará a ser opcional em ambientes fechados 

Tempestades de areia em São 

Paulo deixam o alerta da ação 

predatória de atividade agrícola  

Nos últimos meses, tempestades de terra, 
poeira e areia foram registradas em ao me-
nos quatro Estados do país. Várias cidades 
de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso 
do Sul e Maranhão foram açoitadas por este 

Foto: O Documento 

Link: https://bit.ly/3c8kYbn  

nas cidades em que ao menos 70% da população já tenha recebido as duas doses ou 
a vacina de dose única contra a Covid-19. 

Foto: El País 

Link: https://bit.ly/3ngxiwU  
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fenômeno conhecido como Haboob, palavra árabe que significa em tradução livre 
“destruidor que se arrasta”. As chuvas voltaram, e as tempestades refluíram. Estas 
tempestades, comuns em zonas secas e do semiárido brasileiro, têm relação com a 
devastação ambiental em curso no país, e também contam com a ajuda de outro fe-
nômeno nocivo, segundo especialistas: a desertificação do solo.  
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Capital indiana em alerta com 

aumento de casos do vírus 

Zika no estado vizinho 

Autoridades na região da capital indiana, No-
va Delhi, no sábado dia 13, disseram que es-
tavam em alerta após um aumento nos casos 
do vírus Zika no estado vizinho de Uttar Pra-
desh. No sábado, 13 novos casos foram re-

Foto: Laboratório Oswaldo Cruz 

Link: https://on.china.cn/303f6NN  

Colômbia em alerta para situa-

ção de dengue, nova onda po-

de ser em dezembro  
Segundo dados do Instituto Nacional de Saú-
de (INS), divulgados em seu boletim epidemi-
ológico semanal, ao final de setembro foram 
registrados 28.124 casos de dengue no siste-
ma, 13.934 (49,5%) sem sinais de alerta, 

Foto: Vanguardia 

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

Colômbia relata primeiro caso 

de difteria de 2021 no departa-

mento de Sucre  

Até 23 de outubro deste ano, quatro países 
notificaram casos confirmados de difteria: Bra-
sil com um caso, Haiti com 18 casos incluindo 
3 mortes, República Dominicana com 18 ca-
sos incluindo 12 mortes e Colômbia com um 

Foto:  OPAS 

Link: https://bit.ly/3kAilUA  
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13.698 (48,7%) com sinais de alerta e 492 (1,7%) com dengue grave. Além disso, a inci-
dência nacional de dengue é de 90,9/100.000 habitantes em risco.  

caso fatal. Durante a semana de 10 de outubro, um caso fatal confirmado de difteria foi 
relatado no Departamento de Sucre em uma venezuelana de 10 anos que residia no 
Município de Santiago de Tolú, Departamento de Sucre, nos últimos 5 anos.  

gistrados no distrito de Kanpur, em Uttar Pradesh, o que elevou o número de casos para 
79 no estado nas últimas duas semanas.  

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto a Coordenadoria de Vigilância 

Epidemiológica 

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

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto a  o setor de Doenças Endêmicas  


