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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. 
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‘Dia D’ de combate à Dengue, 

Zika e Chikungunya acontece 

nesta sexta-feira no Parque Ayr-

ton Senna  

Foto: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  

O Governo do Estado realiza na sexta-feira 
(19), às 9 horas, o ‘Dia D’ dentro da Campa-
nha de Combate à Dengue, Zika e Chikun-
gunya, no Parque Ayrton Senna, em Campo 
Grande. A SES (Secretaria de Estado de 

Link: https://bit.ly/2Z1plCa  

Saúde) orientou aos demais 78 municípios para a realização do ‘Dia D’. Segundo o 
Secretário Estadual de Saúde, Geraldo Resende, a população não deve descuidar do 
Aedes aegypti. “É preciso lembrar que a Dengue tem feito vítimas em nosso Estado, 
por isso a importância desta campanha”.  

Data da notícia: 19/11/2021 

Com 45 mil vacinados com a 

Janssen, Campo Grande aguar-

da remessa para aplicar D2 

Muitos já estão na expectativa pelo reforço 
na imunização depois que foi anunciada a 
3ª dose para toda a população adulta em 
Campo Grande. No geral, basta aguardar 
sua idade pelo calendário do município e ter 

Foto: Midiamax 

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

pelo menos quatro meses de intervalo de aplicação da 2ª dose. Contudo, para quem 
foi imunizado com a vacina da Janssen, que era de dose única, será um pouco dife-
rente. Sem doses da Janssen em estoque, Campo Grande aguarda a chegada de 
uma nova remessa para aplicar a D2 em 45,5 mil pessoas.  

Data da notícia: 19/11/2021 

Previsão de chuvas intensas 

obriga população a tomar cui-

dados com cheia em rios  

Foto: Campo Grande News 

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional 
de Meteorologia), 35 municípios de Mato 
Grosso do Sul estão em alerta de chuvas 
intensas, com um volume previsto de até 50 
milímetros ao dia. Diante da notificação, a 

Link: https://bit.ly/3r0blEr 

recomendação de autoridades estaduais é de que a população evite determinadas 
práticas e tome certos cuidados. 

Data da notícia: 18/11/2021 



 

 

Pela 1ª vez na pandemia, MS 

não registra casos e mortes 

por Covid-19  

Mato Grosso do Sul não registrou nenhum 
caso ou morte por Covid-19 nas últimas 24 
horas. Dados do Ministério da Saúde divul-
gados no domingo (14), Mato Grosso e To-
cantins também não tiveram registros. O 
Estado já havia tido dias sem óbitos pela 

Em MS, quem tomou vacina de 

dose única também terá que to-

mar 2ª e 3ª doses  

Sul-mato-grossenses com mais de 18 anos 
que tomaram a vacina da Covid-19 de dose 
única do laboratório Johnson&Johnson, co-
nhecida como Janssen, precisarão atualizar 
o calendário vacinal com mais duas doses 

Com pandemia, número de 

mortes cresce 14,5% em 2020 e 

atinge maior patamar da histó-

ria em MS  

Pesquisa divulgada, na quinta-feira (18), pe-
lo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) revela que o número de óbitos 
em 2020 cresceu 14,5% em Mato Grosso do 
Sul, atingindo o maior patamar da série his-

Foto: Campo Grande News 

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

Foto: Midiamax 

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

Foto: Midiamax 

Link: https://bit.ly/3nskIKM  
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doença causada pelo novo Coronavírus. A última vez foi em 2 de novembro. A SES 
(Secretaria de Estado de Saúde) vem creditando a queda nos números à vacinação.  

de imunizantes. A informação foi confirmada na tarde da terça-feira (16) pelo titular da 
SES (Secretaria de Estado de Saúde), Geraldo Resende. 

tórica. Conforme os dados, foram 2.407 mortes a mais. Enquanto em 2019 haviam si-
do registrados 16.553 óbitos, o número saltou para 18.960 no ano seguinte.  

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto a Coordenadoria de Estatísticas 

Vitais 

Data da notícia: 14/11/2021 

Data da notícia: 16/11/2021 

Data da notícia: 18/11/2021 



 

 

"Bem Nascer" - Governo lança 

programa para acabar com 

mortes evitáveis de gestantes 

em MS  

O governador de Mato Grosso do Sul, Rei-
naldo Azambuja, e a primeira-dama Fátima 
Azambuja lançaram na sexta-feira (19) o 
Programa “Bem Nascer”, com o objetivo de 
reduzir a mortalidade materna e infantil. Ge-

Nível do Rio Taquari sobe nesta 

6ª e acende alerta, aponta mo-

nitor 

Em meio a dias chuvosos, boletim publicado 
na sexta-feira (19) pelo Imasul (Instituto de 
Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) indi-
ca que o Rio Taquari encontra-se em situa-
ção de alerta, por conta do aumento do nível 
pluvial. Ele é medido na estação telemétrica 

Foto: Campo Grande News 

Link: https://bit.ly/3CGp1GF  

Foto: Campo Grande News 

Link: https://bit.ly/3HR87cz  
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raldo explicou que a meta é acabar com as chamadas mortes evitáveis. “Nem mesmo 
países mais desenvolvidos conseguem zerar as mortes. O que queremos é reduzir as 
mortes evitáveis, de gestantes que possam vir a ter eclâmpsia ou diabetes”. 

do município de Coxim e está em 415 centímetros. Neste caso, o valor ideal de refe-
rência é que esteja entre 350 e 400 centímetros. Se está acima, pode provocar alaga-
mentos, por exemplo, e se está abaixo, indica estiagem.  

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto a Coordenadoria de Estatísticas 

Vitais 

Data da notícia: 19/11/2021 

Data da notícia: 19/11/2021 



 

 

Covid-19: Ministério da Saúde 

reduzirá intervalo de dose de 

reforço da vacina  

A dose de reforço da vacina contra a Covid-
19 será reduzida de seis para cinco meses. 
A medida, que será anunciada na terça-feira 
(16), valerá para idosos, profissionais de sa-
úde e imunossuprimidos - pessoas com bai-
xa imunidade, soropositivas, transplantadas 

Dengue e Chikungunya ultra-

passam 18 mil casos no Recife, 

e infestação do mosquito está 

muito alta em 6 bairros  

O Recife notificou 26.284 casos suspeitos 
de arboviroses este ano (até 26 de outubro), 
sendo 9.698 de dengue , 16.026 de Chikun-
gunya e 560 de zika. Entre eles, foram con-
firmados 5.784 casos de dengue e 12.626 

PE: Variante Delta tem preva-

lência de 98%  

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) 
recebeu mais um sequenciamento genético 
feito pelo Instituto Aggeu Magalhães (IAM/
Fiocruz PE) em amostras de pacientes posi-
tivos para a Covid-19. A informação foi 
anunciada pelo Secretário Estadual de Saú-

Foto: O Povo 

Link: https://bit.ly/3qFE1T3  

Foto: JC Imagem 

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

Foto: Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco  

Link: https://bit.ly/3oCFaYU  
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ou que tenham câncer. O órgão avalia, ainda, a recomendação de dose de reforço pa-
ra a população de 18 a 59 anos.  

de Chikungunya (total de 18.410). Em comparação com mesmo período de 2020, hou-
ve aumento de 341% dos casos notificados e de 453% dos casos confirmados de ar-
boviroses.  

de, André Longo, durante coletiva do Governo de Pernambuco, na quinta-feira (18). Ao 
todo, de 126 genomas com qualidade para a análise, 124 (98,5%) apresentavam a li-
nhagem e sublinhagens Delta. Apenas em dois deles (1,5%) foi constatada a variante 
Gamma.  

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

cas 

Data da notícia: 15/11/2021 

Data da notícia: 16/11/2021 

Data da notícia: 18/11/2021 



 

 

Menino Yanomami de 3 anos 

morre vítima de malária e pneu-

monia  

Um menino indígena de 3 anos, da etnia Ya-
nomami, morreu com suspeita de malária e 
pneumonia. A informação foi confirmada pe-
lo Conselho de Saúde Indígena Yanomami. 
A morte teria ocorrido na quarta-feira (17). A 

Surto de doença 'misteriosa' 

que causa lesões na pele atin-

ge Pernambuco  

Os municípios do Recife e de Camaragibe, 
na região metropolitana da capital de Per-
nambuco, investigam o surto de uma doença 
não identificada que causa lesões e coceira 
na pele. Pessoas que tiveram a doença rela-

Foto: Metrópoles 

Link: https://bit.ly/32btowZ  

etnia, que vive na divisa do Amazonas com Roraima, atravessa um surto de malária e 
sofre com a desnutrição. Esse é mais um capítulo da crise que vive a etnia.  

Foto: Rádio Jornal Pernambuco 

Link: https://bit.ly/3HEObcN  
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taram que começaram a sentir caroços na pele seguidos de uma coceira, forte o sufi-
ciente para levá-las a buscar atendimento médico, mas sem que moradores que divi-
diam casa com elas apresentassem os mesmos problemas, o que levanta questões 
sobre os meios de transmissão.  

Data da notícia: 18/11/2021 

Data da notícia: 19/11/2021 

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

cas 
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Um paciente HIV positivo livrou

-se do vírus sem tratamento na 

Argentina 

Em um evento extremamente raro, uma mu-
lher, que prefere o anonimato, da província de 
Esperanza, na Argentina, conseguiu eliminar 
o vírus HIV de seu corpo. Diagnosticada em 
2013, a mulher passou recentemente por vá-

Foto: Interesting Engineering 

Link: https://bit.ly/3oz9e7Q 

Alemanha: situação da Covid-

19 é uma 'emergência nacio-

nal'. Novos casos aumentaram 

60% nas últimas 2 semanas  

Segundo o Ministro Executivo da Saúde, 
Jens Spahn, a situação atual da infecção re-

Foto: Outbreak News Today 

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

Argentina: caso suspeito de an-

traz cutâneo notificado em La 

Pampa  

Autoridades de saúde do Ministério da Saúde 
de La Pampa notificaram um caso suspeito de 
antraz cutâneo em uma área rural no sul da 
província. O paciente está atualmente em tra-
tamento. O Conselho Provincial de Zoonoses 

Foto:  InfoEscola 

Link: https://bit.ly/3DKh4ls 
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presenta uma “emergência nacional” que exige um “esforço nacional conjunto”. As me-
didas agora decididas devem ser implementadas e monitoradas de forma consistente, 
exigiu Spahn antes da entrevista coletiva.  

advertiu que o antraz é “uma doença zoonótica grave que pode ser transmitida de ani-
mais doentes para as pessoas e sua suspeita em ambos os casos é de notificação 
obrigatória”.  

rios testes de carga viral, mas não mostrou sinais detectáveis do vírus ou sintomas da 
doença, informou a Science Alert.  

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto ao Centro de Controle de Zoono-

ses 

Data da notícia: 16/11/2021 

Data da notícia: 20/11/2021 

Data da notícia: 18/11/2021 


