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NOTÍCIAS INTERNACIONAIS

Governadora de Nova York declara
estado de emergência por causa do
vírus da pólio
Data: 09/09/2022 Fonte: G1

A governadora de Nova York, Kathy

Hochul, declarou estado de

emergência nesta sexta-feira (09)

depois que foram encontradas

amostras do vírus da polio no esgoto

de três municípios. A medida ficará em

vigor até o dia 9 de outubro.

Link: http://glo.bo/3Ud9Hvs

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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Milhões em Chengdu, na China, são 
colocados em quarentena estendida por 
COVID
Data: 08/09/2022 Fonte: Reuters

A cidade chinesa de Chengdu estendeu o

bloqueio para a maioria de seus mais de 21

milhões de habitantes nesta quinta-feira para

evitar mais transmissão da Covid-19, enquanto

outros milhões em outras partes da China foram

instruídos a evitar viagens em próximas férias.

Link: https://reut.rs/3UeslDh

Enfermeira que sente “cheiro” do
Parkinson ajuda a criar teste para
doença
Data: 10/09/2022 Fonte: CNN Brasil

Um teste para o diagnóstico da doença de
Parkinson que leva apenas três minutos está
sendo desenvolvido por pesquisadores da
Universidade de Manchester, no Reino
Unido. Publicado no periódico científico
“Journal of the American Chemical Society”,
o trabalho foi inspirado pela enfermeira
aposentada Joy Milne.

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

Estudo constata risco hospitalar da Omicron 10 vezes maior em não
vacinados
Data: 09/09/2022 Fonte: Cidrap

Após o surgimento da variante Omicron, a taxa de hospitalizações por COVID-19 nos
Estados Unidos foi 10,5 vezes maior em adultos não vacinados e 2,5 vezes maior
naqueles que foram vacinados, mas não receberam reforço do que em receptores de
reforço, de acordo com um novo estudo.
Link: https://bit.ly/3qy7rkN
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NOTÍCIAS NACIONAIS

58,9% dos municípios têm alto risco de 
reintrodução da Pólio
Data: 09/09/2022 Fonte: Poder 360

O Ministério da Saúde anunciou na 3ª feira
(6.set.2022) que vai prorrogar a campanha de
vacinação contra a poliomielite até o dia 30 de
setembro. A medida visa aumentar a cobertura
vacinal e a adesão da população à vacinação.
Segundo dados de 2021 do PNI (Programa
Nacional de Imunizações), 58,9% dos
municípios brasileiros apresentam alto risco
para a reintrodução do vírus.

Link: https://bit.ly/3xhmm6u

Salvador é uma das 6 capitais com piores 
sinais de crescimento de SRAG, aponta 
Fiocruz
Data: 10/09/2022 Fonte: Bahia Notícias

Salvador é uma das seis capitais brasileiras que
apresentam os sinais mais altos de crescimento
dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG) a longo prazo. Isso é o que aponta o
boletim Infogripe, da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), divulgado nesta quinta-feira (8). O
índice considera a evolução da síndrome
durante as últimas seis semanas.

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

SUPERFUNGO: sobe para 43 o número de pacientes com CANDIDA AURIS 
em Pernambuco; entenda o SURTO
Data: 07/09/2022 Fonte: UOL

Pernambuco já tem 43 casos confirmados de Candida auris, superfungo resistente a
medicamentos e responsável por infecções hospitalares. Por isso, ele é um dos que
mais ameaçam a saúde pública no mundo. O número atual de casos confirmados
do superfungo representa um aumento de 19,5% em 20 dias. Há menos de um mês
(em 18 de agosto), Pernambuco tinha 36 casos confirmados do superfungo Candida
auris.

Link: https://bit.ly/3BvdFbg
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NOTÍCIAS ESTADUAIS

Total de mortes por influenza em MS 
vai a 98 neste ano; maior número desde 
2016
Data: 09/09/2022 Fonte: Campo Grande News

O total de mortes por influenza, em Mato
Grosso do Sul, chegou a 98, neste ano,
conforme boletim epidemiológico publicado
pela SES (Secretaria Estadual de Saúde) nesta
sexta-feira (9).

Link: https://bit.ly/3DdH1wc

Em um mês, casos de varíolas dos macacos 
se multiplicam por 5 em Mato Grosso do 
Sul
Data: 04/09/2022 Fonte: Midiamax

Somente em agosto, Mato Grosso do Sul registrou
72 notificações de varíola dos macacos, número
cinco vezes maior que o registrado em todo o mês
de julho, quando o total chegou a 14. Com o
aumento na doença no Estado, o setor de saúde
montou esquema de prevenção e tem apelado
para que a população mantenha rotina de
cuidados.
Link: https://bit.ly/3RAzRGH

Dourados amplia vacinação contra meningite
Data: 10/09/2022 Fonte: Midiamax

As aplicações de algumas vacinas passaram por ampliação na faixa etária do público-
alvo em Dourados. A prefeitura municipal informou, conforme orientação do Ministério
da Saúde, até junho de 2023, que a dose da Meningocócica ACWY passa a abranger
pessoas de 11 a 14 anos de idade e a HPV4 (quadrivalente) para meninas e meninos de
9 a 14 anos.

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

Pais deixam de vacinar filhos contra doenças
controladas, diz pesquisa
Data: 10/09/2022 Fonte: Diário Corumbaense

Pesquisa divulgada na 24ª Jornada Nacional de
Imunizações revela que 16% dos brasileiros
consideram desnecessário aplicar nos filhos vacinas
contra doenças que já não circulam mais no país. O
dado consta do Inquérito de Cobertura Vacinal das
crianças nascidas em 2017 e 2018.

Link: https://bit.ly/3RSej86

Ação da Saúde realiza caminhada e 
atividades alusivas ao Setembro Amarelo 
Data: 08/09/2022 Fonte: Diário Corumbaense

Nesta sexta-feira, dia 09 de setembro, a Secretaria

de Saúde realizará uma caminhada seguida de ação

no Jardim da Independência para chamar a

atenção da população para o Setembro

Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio.

Link: https://bit.ly/3xEYme3

Prefeito anuncia reformas de Cras, escolas e quadras esportivas;  
investimentos são de quase R$ 10 milhões
Data: 09/09/2022 Fonte: Prefeitura de Corumbá

O prefeito Marcelo Iunes anunciou nesta sexta-feira, 09 de setembro, a realização de 
diversas obras nas áreas da Assistência Social e Cidadania, Educação e no Esporte e 
Lazer. São quase R$ 10 milhões de recursos próprios do Município em ações que vão 
beneficiar toda a população corumbaense.

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