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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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Em Campo Grande, unidade de 

saúde alerta sobre surto de 

síndrome da Mão-Pé-Boca  

Com casos crescentes em todo o Brasil, a 
USF (Unidade de Saúde da Família) Vila 
Fernanda, localizada em Campo Grande, 
usou suas redes sociais para alertar e orien-
tar os pais sobre a síndrome da Mão-Pé-
Boca, que atinge crianças de 6 meses até 5 
anos de idade. Conforme a publicação, a 

Foto: Midiamax 

Link: https://bit.ly/3xl4IxG 

síndrome se trata de uma infecção viral contagiosa causada por um enterovírus cha-
mado Coxsackie A. Ele causa aftas, febre alta, coceira, manchas vermelhas e bolhas 
na região dos pés, mãos e em volta dos lábios. 

Data da notícia: 24/11/2021 

Quatro bairros de Campo Gran-

de estão com alto risco de in-

festação do Aedes aegypti  

Foto: Midiamax 

Levantamento Rápido de Infestação do Ae-
des aegypti (LIRAa) realizado neste mês de 
novembro pela Coordenadoria de Controle 
de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secreta-
ria Municipal de Saúde (Sesau) detectou 
quatro bairros com risco de infestação do 

Link: https://bit.ly/3p0ODtb  

mosquito e outros 31 em situação de alerta. As informações foram obtidas entre os di-
as 01 e 12 de novembro.  

Data da notícia: 24/11/2021 

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

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

missão Hídrica e Alimentar  

Prefeitura vai exigir passaporte 

vacinal em eventos privados de 

carnaval  

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos 
Trad, disse na sexta-feira (26) ao Campo 
Grande News que o município vai permitir 
eventos de carnaval em clubes e boates sob 
normas rígidas de biossegurança. “Não vai 

Foto: Campo Grande News 

Link: https://bit.ly/3cSXoA1 

ter notificação, vamos fechar quem descumprir. Estamos avisando com 90 dias de an-
tecedência”, alertou. 

Data da notícia: 26/11/2021 



 

 

Com 255 novos infectados e 

duas mortes, Saúde de MS aler-

ta sobre aumento de casos de 

Covid-19  

Mato Grosso do Sul soma 378.097 casos de 
Covid-19, com 255 novas confirmações na 
segunda-feira (22). Os registros são refe-
rentes aos últimos três dias, já que o bole-
tim não é mais divulgado diariamente. Fo-
ram registradas mais duas mortes, confor-

MS chega a 99% da população 

adulta vacinada ao menos com 

a primeira dose  

Um dos destaques na imunização nacional, 
Mato Grosso do Sul já chegou a 99% da po-
pulação adulta vacinada ao menos com a 
primeira dose. Já em relação a quem rece-
beu a segunda dose ou dose única neste 

Boa notícia: 92% das cidades 

de MS não registraram morte 

por Covid-19 em novembro  

Mato Grosso do Sul segue estável e man-
tém um número baixo de mortes por Coro-
navírus. Das 79 cidades do Estado, 73 não 
registraram um óbito sequer, ou seja, 92% 
dos municípios zeraram mortes pela doença 

Foto: Midiamax 

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

Foto: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  

Link: https://bit.ly/2ZnAb5I  

Foto: Midiamax 

Link: https://bit.ly/3l9m23G  
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me boletim epidemiológico do Coronavírus da SES (Secretaria de Estado de Saúde). 
MS tem uma média móvel de 88,1 infectados e 1,4 mortes por dia. 

grupo o percentual chega a 88%. A SES (Secretaria Estadual de Saúde) busca au-
mentar a aplicação da dose de reforço aos idosos e demais grupos.  

no mês de novembro. Ao todo, foram 13 vítimas da doença em MS desde o início do 
mês, sendo que seis eram pessoas idosas.  

Data da notícia: 22/11/2021 

Data da notícia: 23/11/2021 

Data da notícia: 23/11/2021 



 

 

Três Lagoas e Corumbá lideram 

ranking com maiores casos de 

dengue em 2021  

Cidades do interior lideram o ranking de ca-
sos confirmados de dengue em Mato Gros-
so do Sul, segundo o Boletim Epidemiológi-
co de Dengue 2021, divulgado na quarta-
feira (24) pela Secretaria Estadual de Saúde 

Nova variante com 50 muta-

ções pode gerar aumento de 

casos de Covid-19 em MS, aler-

ta especialista  
Uma nova variante do coronavírus foi regis-
trada na África do Sul e já tem preocupado 
autoridades de saúde em todo o mundo nes-
ta semana. Especialistas avaliam que é a 
variante com o maior número de mutações e 
pode ser considerada ‘a pior já vista’. A nova 

Foto: G1 

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

Foto: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  

Link: https://bit.ly/3E0Lujx  
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(SES). Até a presente data, Três Lagoas e Corumbá registraram 1.749 e 1.602 casos 
confirmados, respectivamente.  

cepa ainda não chegou por aqui, mas é preciso cautela. Segundo infectologista, há ris-
cos mesmo com a alta taxa de imunizados em Mato Grosso do Sul.  

Data da notícia: 24/11/2021 

Data da notícia: 26/11/2021 

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

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto ao CIEVS-CG 



 

 

Médico de Cruzeiro do Sul no 

Acre faz alerta sobre surto de 

"Cocksackie Virus" em crian-

ças  

O médico pediatra Rodney Brito, utilizou su-
as redes sociais para alertar os pais cruzei-
renses sobre um surto de Cocksackie Vírus, 
também conhecido como Síndrome mão-pé-
boca. A síndrome mão-pé-boca é muito co-

InfoGripe: sobem os casos de 

vírus sincicial respiratório em 

crianças  

Divulgado na quinta-feira (25/11), o Boletim 
InfoGripe mostra estabilidade de casos de 
Síndrome Respiratória Aguda Grave 
(SRAG) com pequenas oscilações na maio-
ria das faixas etárias. No entanto, os grupos 
de crianças de zero a nove anos vêm nova-
mente apresentando crescimento significati-

Ciclone extratropical motiva 

alerta do Inmet sobre vendaval 

e tempestades no sul do Brasil  

O InMet (Instituto Nacional de Meteorologia) 
emitiu um alerta para a região da costa do 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Segun-
do o órgão, o vento deve variar entre 60 km/
h e 100 km/h. O vendaval pode provocar 
queda de árvores e destelhamento de ca-

Foto: O Juruá em Tempo 

Link: https://bit.ly/2Z95Urc  

Foto: INFOGripe 

Link: https://bit.ly/3cOc6Ij  

Foto: Pixabay 

Link: https://bit.ly/3raOZAb 
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mum em bebês e crianças pequenas, principalmente menores de 5 anos. Ela é conhe-
cida popularmente por esse nome por apresentar um quadro de febre, feridas doloro-
sas na boca e erupção nas mãos e pés. 

vo de casos de vírus sincicial respiratório - a exemplo do Rinovírus, Adenovírus, Boca-
vírus, Parainfluenza 3 e 4. Já na faixa de jovens adultos de 20 a 29 anos, foi observa-
do aumento de resultados positivos para o novo Coronavírus.  

sas. A previsão é que ele tenha início por volta do meio-dia da quinta (25) e termine 
por volta das 11h do dia seguinte.  

Data da notícia: 21/11/2021 

Data da notícia: 25/11/2021 

Data da notícia: 25/11/2021 

Ações Realizadas: Compartilhamento de alerta junto a Coordenadoria de Vigilância 

Ambiental 

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

ticas 



 

 

São Paulo: 1ª morte por febre 

maculosa relatada em Horto-

lândia 

A Prefeitura de Hortolândia, no interior de 
São Paulo, confirmou quinta-feira, a primeira 
morte por febre maculosa na cidade este 
ano. A vítima é um menino de 7 anos que 
morreu no dia 3 de novembro. “A Prefeitura 
de Hortolândia faz a colocação de placas de 

Mais de 1.700 casos de dengue 

são confirmados em Palmas e 

Secretaria de Saúde alerta para 

cuidados  

Palmas registrou este ano mais de 1,7 mil 
casos de dengue. Segundo a Secretaria de 
Saúde da capital, foram 3.514 notificações e 
1.716 confirmações entre janeiro e setem-
bro. O número mais que triplicou se compa-

Foto: Outbreak News Today 

Link: https://bit.ly/3I4EUei  

alerta para a população em locais da cidade onde foi constatada a presença de carra-
patos. Além disso, a Secretaria de Saúde distribui material informativo à população 
com orientações sobre a doença e para a procura do serviço médico, se necessário”. 

Foto: G1 

Link: https://glo.bo/3xy5kjn  
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rado ao mesmo período do ano passado. Na época, 484 pessoas foram diagnostica-
das com a doença após 1.770 casos suspeitos serem investigados.  

Data da notícia: 27/11/2021 

Data da notícia: 26/11/2021 

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

cas 

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

cas 
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Alerta para possível reintrodu-

ção do vírus do sarampo  

O Ministério da Saúde da Argentina alertou 
para a possível reintrodução ao país do vírus 
do sarampo, como já aconteceu em alguns 
países do mundo. “Diante da constatação de 
surtos ativos de sarampo em países da região 
e do mundo, é lançado um alerta epidemioló-

Foto: La Voz 

Link: https://bit.ly/3HT03Yy  

A OMS designa B.1.1.529 como 

uma variante de preocupação, 

denominada Omicron  

Em um acompanhamento das notícias sobre 
a variante COVID-19, B.1.1.529, visto recen-
temente na África do Sul e outros países, o 
Grupo de Aconselhamento Técnico sobre a 

Foto: Outbreak News Today 

Link: https://bit.ly/3I9UdSE  

A África do Sul relata aumento 

na raiva humana, 17 casos até o 

momento  

Em um acompanhamento da situação da rai-
va humana na África do Sul, o Instituto Nacio-
nal de Doenças Transmissíveis (NICD) relatou 
seis casos adicionais de raiva humana em ou-
tubro e novembro, elevando o total para de-

Foto:  Zooplus 

Link: https://bit.ly/3lgjWiC  
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Evolução do Vírus SARS-CoV-2 (TAG-VE) informou a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) que esta variante deve ser designada como uma VOC, e a OMS designou 
B.1.1.529 como uma Variante de Preocupação (VOC), denominada Omicron.  

zessete casos de raiva humana confirmados em laboratório relatados no país. Os ca-
sos foram notificados nas províncias de Eastern Cape (n = 9), KwaZulu-Natal (n = 4) e 
Limpopo (n = 4).  

gico para informar sobre a situação atual e fortalecer as medidas de prevenção para a 
comunidade, viajantes e equipes de saúde”, disse através de declaração.  

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

ses 

Data da notícia: 24/11/2021 

Data da notícia: 26/11/2021 

Data da notícia: 25/11/2021 


