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NOTÍCIAS INTERNACIONAIS

No sentido de aprimorar a capacidade de alerta e respostas às emergências em
Saúde Pública, o CIEVS Fronteira Corumbá realiza semanalmente a busca ativa de
rumores veiculados pela mídia em canais de comunicações internacionais,
nacionais, estaduais e municipais por meio de um processo denominado
“Clipping”. A permanência e ativação dos links não estão sob o nosso domínio.
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“Gripe do Tomate" é uma variação de 
outra doença já conhecida
Data: 30/08/2022 Fonte: Canal Tech

Nas últimas semanas, casos de um
aparente doença misteriosa foram
relatados em crianças, especialmente as
com menos de 5 anos, na Índia. Sem
saber a origem do quadro, a doença foi
inicialmente chamada de “Gripe do
Tomate”. No entanto, um estudo britânico
revelou que esta é apenas uma variação
da doença viral mão-pé-boca.

Link: https://bit.ly/3TUwoV9
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Tucumán: relatou a terceira morte por 
pneumonia bilateral de origem 
desconhecida
Data: 01/09/2022 Fonte: Infobae

O Ministério da Saúde Pública de Tucumán

informou esta manhã que outra pessoa

morreu de pneumonia bilateral de origem

desconhecida. Desta forma, já são três

falecidos pelo mesmo motivo.

EUA, Europa e Ásia enfrentam secas 
recordes; qual a gravidade do cenário 
e as suas causas?
Data: 29/08/2022 Fonte: G1

A pior seca em 500 anos na Europa e a pior

onda de calor da história recente na China: o

verão de 2022 no Hemisfério Norte deixa

evidente no solo seco de rios e de lagos o

impacto de eventos climáticos extremos.

Link: http://glo.bo/3RBYFxz

Nos EUA, Covid-19 faz expectativa de vida cair para nível mais baixo em 26 
anos
Data: 31/08/2022       Fonte: G1

A expectativa de vida nos Estados Unidos caiu em quase um ano durante 2021, depois
de registrar uma queda de quase 1,5 ano em 2020, particularmente por causa da
pandemia de Covid-19, anunciaram as autoridades de saúde do país. A expectativa foi
de 76,1 anos no ano passado, de acordo com os números preliminares dos Centros
para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC), o menor resultado desde 1996.

Link:  http://glo.bo/3CX0fpH

Link: https://bit.ly/3CZCc9F
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Rorainópolis investiga caso suspeito de poliomielite
Data: 30/08/2022 Fonte: G1

A prefeitura de Rorainópolis informou, nesta terça-feira (30), que o munícipio, localizado
ao Sul de Roraima, investiga um caso suspeito de poliomielite (paralisia infantil). A
Coordenação de Vigilância em Saúde recebeu a notificação e tomou as medidas
necessárias nessa segunda-feira (29).

Três cachorros morrem por causa de petisco com substância tóxica
Data: 29/08/2022 Fonte: Jornal Estado de Minas

Três cachorros morreram, e três tiveram insuficiência renal grave, após ingerirem um
petisco da mesma marca em Belo Horizonte no último mês. O laudo de necrópsia feito
pelo Hospital Veterinário da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apontou
que o estado clínico que levou à morte dos animais é “altamente sugestivo” de
intoxicação por etilenoglicol, substância proibida em alimentos.

Link: https://bit.ly/3ekLiU7

RJ confirma morte de homem por varíola dos 
macacos, 2º óbito no Brasil 
Data: 30/08/2022       Fonte: Agência AIDS

O Rio de Janeiro registrou a primeira morte no estado por
varíola dos macacos —a segunda no país. A vítima é um
homem de 33 anos com comorbidades que estava
internado em um hospital de Campos dos Goytacazes,
declarou nessa segunda-feira (29) a Secretaria Estadual de
Saúde.

Link: https://bit.ly/3epdnK3

Link: http://glo.bo/3QlUBQR
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NOTÍCIAS ESTADUAIS

MATO GROSSO DO SUL: Estado 
registra cobertura vacinal de 74,6% 
contra a poliomielite em 2021
Data: 02/09/2022  Fonte: Brasil 61 

A meta da Campanha Nacional de
Vacinação contra a Poliomielite é vacinar
95% das crianças de um a quatro anos no
estado. Para a Multivacinação a meta é
atualizar a caderneta de vacinas de seus
filhos e protegê-los de doenças graves.

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

Em 24h, casos de Monkeypox saltam para 42 em MS
Data: 03/09/2022         Fonte: Campo Grande News

A SES (Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul) informou neste sábado (3), que o
estado contabiliza 42 casos da "Monkeypox", doença conhecida como varíola dos
macacos. Até último boletim eram 33 casos confirmados pela secretaria. Nas últimas 24
horas, 9 novos casos foram confirmados em Campo Grande. Todos em pessoas do sexo
masculino com idades entre 28 e 46 anos. A Capital lidera o ranking com 30 casos
confirmados no total. Os demais foram registrados em Dourados, Aquidauana,
Itaquiraí, Aparecida do Taboado, Costa Rica, Ponta Porã e Três Lagoas.

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

Dourados já registra quase 900 casos de 
dengue
Data: 29/08/2022         Fonte: Dourados Agora 

Informações do CZZ (Centro de Controle de
Zoonoses), que foram confirmadas pelo boletim
epidemiológico da dengue divulgado pela SES
(Secretaria de Estado de Saúde), mostram que foram
confirmados mais 37 casos nos últimos dias em
Dourados.

Link: https://bit.ly/3ec6Q5c
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NOTÍCIAS MUNICIPAIS

Campanha alerta para malefícios do cigarro
eletrônico
Data: 29/08/2022     Fonte: Diário Corumbaense

No Dia Nacional de Combate ao Fumo, hoje (29), a
Fundação do Câncer e a Associação Nacional das
Universidades Particulares (Anup) lançaram a
campanha Cigarro eletrônico: parece inofensivo,
mas não é, destinada a toda a população, mas com
foco especial nos jovens.

Link: https://bit.ly/3KUiga7

Criança de 2 anos está entre 7 novos casos de varíola dos macacos
Data: 31/08/2022 Fonte: Diário Corumbaense

Mato Grosso do Sul confirmou sete novos casos de varíola dos macacos, conforme

boletim epidemiológico publicado nesta quarta-feira (31) pela SES (Secretaria Estadual

de Saúde). Um deles foi o primeiro registro de paciente do sexo feminino - uma mulher,

de 73 anos, que mora em Campo Grande.

Link: https://bit.ly/3cNmq77

Corumbá inicia vacinação antirrábica de cães e gatos
Data: 29/08/2022 Fonte: Prefeitura de Corumbá

Teve início nesta segunda-feira, 29 de agosto, a campanha de vacinação antirrábica de 
cães e gatos. Promovida pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, a ação conta com 36 equipes, sendo 18 na parte alta e 18 na parte baixa da 
cidade. Os vacinadores foram capacitados por médicos veterinários do Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ).

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