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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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Quênia: surto de Klebsiella pneumoniae
multirresistente em recém-nascidos no 
hospital de Nairóbi
Data: 19/09/2022 Fonte: Outbreak News

Pelo menos 14 recém-nascidos no Hospital
Nacional Kenyatta em Nairobi contraíram
Klebsiella pneumoniae multirresistente,
dos quais seis bebês morreram, de acordo
com um relatório do The Star.

Link: https://bit.ly/3LIq1Ak
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Disparam os casos de DSTs no Estados 
Unidos e preocupam autoridades
Data: 20/09/2022 Fonte: O Republicano

As autoridades americanas estão preocupadas

com o que chamaram de "surto de DSTs". O

diretor-executivo da Coligação Nacional de

Diretores de DST, David Harvey, admitiu que a

situação está "fora do controle“.

Surto de cólera na Síria mata mais de 20 pessoas no nordeste do país
Data: 23/09/2022 Fonte: Onu News

A Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciou que seis províncias do nordeste da
Síria enfrentam um surto de cólera.
Pelo menos 23 pessoas morreram entre os 253 casos conformados até o início desta
semana nas regiões de Alepo, Hassakah, Deir EZ-Zor, Lattakia, Damasco e Homs.

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

Casos de chikungunya aumentam 573% 
nas Filipinas em 2022
Data: 21/09/2022       Fonte: Outbreak News 

A Divisão de Epidemiologia do Departamento de
Saúde das Filipinas registrou 77 casos adicionais
de chikungunya, elevando o total do país para
478 até 3 de setembro. Este é um aumento de
573% em comparação com o mesmo período de
2021, quando 71 casos foram relatados.

Link: https://bit.ly/3DTyb7e

Link: https://bit.ly/3SeS64Q
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Falta de BCG obriga municípios do ES a 
racionar vacina para bebês
Data: 22/09/2022 Fonte: Folha Vitória

Unidades de Saúde da Grande Vitória estão
racionando doses da vacina BCG. Em alguns
municípios, a rede de frio onde os
imunizantes ficam estocados, já não têm
mais vacinas. É o caso de Vitória. Segundo a
Secretaria Municipal de Saúde (Semus), o
município está recebendo 60% da cota da
vacina, que é enviada aos Estados
pelo Ministério da Saúde.

Após cinco casos confirmados de 
caxumba, aplicação da vacina tríplice 
viral é intensificada em Formiga
Data: 21/09/2022 Fonte: G1

Após o registro de cinco casos de caxumba
em Formiga, a Secretaria de Saúde do
município vai intensificar a partir de quinta-
feira (22) a vacinação tríplice viral em todas as
unidades de saúde. Os pacientes confirmados
na cidade são duas crianças, dois adolescentes
e um adulto; todos apresentaram sintomas
leves.

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

Paraná confirma primeira morte de 
macaco por febre amarela 
Data: 22/09/2022       Fonte: Folha de 
Londrina

O Paraná confirmou nesta quinta-feira (22) a
primeira morte de macaco por febre amarela
no Estado referente ao período
epidemiológico 2022-2023. (região central).
Trata-se de um macaco prego encontrado
morto no município de Fernandes
Pinheiro cuja confirmação se deu por PCR no
material coletado.

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

Link: https://bit.ly/3RdI96p
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NOTÍCIAS ESTADUAIS

Mato Grosso do Sul confirma mais de 
200 casos de dengue em uma semana
Data: 22/09/2022  Fonte: Dourados News 

A atualização do boletim epidemiológico da
dengue desta semana traz a confirmação de
226 novos casos desta doença em Mato
Grosso do Sul.
Com a isso, o Estado acumula neste ano
15.753 casos de dengue 7.766 confirmados
através de critério clínico e 7.987 por meio
de exames em laboratório.

Link: https://bit.ly/3dGE3Gd

MS tem 87 casos confirmados de 
varíola dos macacos, aponta 
secretaria de Saúde
Data: 23/09/2022         Fonte: G1

Mato Grosso do Sul tem 87 casos
confirmados de varíola dos macacos
(monkeypox). Os dados são de informe
epidemiológico divulgado nesta sexta-feira
(23), pela secretaria estadual de Saúde
(SES).
De acordo com a secretaria, desse total, 18
casos são considerados ativos.

Três Lagoas já registra 18 casos 
positivos para leishmaniose em 
humanos
Data: 20/09/2022 Fonte: RCN 67G1 

Três Lagoas já contabiliza 18 casos positivos
para leishmaniose em humanos. O dado foi
repassado pelo Boletim de Monitoramento da
Dengue e da Leishmaniose, da Secretaria
Municipal de Saúde, desta terça-feira (20).
Ainda de acordo com o secretaria, na semana
passada, a cidade registrou dois casos, sendo
um visceral e outro recidiva.

Link: https://bit.ly/3DXkCn8
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NOTÍCIAS MUNICIPAIS

Dados da Covid-19: Brasil registra 7.179
novos casos e 86 mortes em 24 horas
Data: 22/09/2022     Fonte: Portal do Pantanal 

O Brasil registrou, desde o início da pandemia,
685.604 mortes por covid-19, segundo o
boletim epidemiológico divulgado hoje (21)
pelo Ministério da Saúde. O número total de
casos confirmados da doença é de
34.607.947.

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

Ministro faz apelo: "não podemos 
permitir que a poliomielite seja 
reintroduzida no Brasil"
Data: 24/09/2022 Fonte: Diário Online

Com menos da metade do público-alvo

vacinado, o governo federal prorrogou a

campanha de vacinação contra a

poliomielite e multivacinação até 30 de

setembro. A estratégia tem como meta

mobilizar pais e responsáveis para a

imunização de crianças menores de cinco

anos contra o vírus que causa a paralisia

infantil e a atualização da caderneta de

vacinação de crianças e adolescentes

menores de 15 anos.

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

Anvisa faz alerta para macarrão de
marca oriental contaminado e proíbe
comercialização
Data: 24/09/2022 Fonte: Folha MS

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) proibiu a comercialização e o uso de
massas de macarrão fabricadas pela empresa
Keishi, proveniente de lotes entre 25 de Julho
e 24 de Agosto deste ano.

Link: https://bit.ly/3C9Avp8
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