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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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NOTÍCIAS INTERNACIONAIS
China: Caso de gripe aviária H5N6
relatado em Guangxi
Data: 15/09/2022

Fonte: Outbreak News

As autoridades de saúde de Hong Kong relatam o
monitoramento de um caso humano de gripe
aviária A (H5N6) no continente. O caso envolve
uma menina de 6 anos que vive em Nanning,
Guangxi, que visitou um mercado de aves vivas e
teve exposição a aves do mercado antes do
início.
Link: https://bit.ly/3xzQ2fg

EUA registram primeira morte 'devido a
Monkeypox'
Data: 13/09/2022

Fonte: News Week

Um morador de Los Angeles morreu de varíola,
disse o Departamento de Saúde Pública do
condado na segunda-feira, marcando a primeira
morte nos EUA pelo vírus. Em um comunicado
na segunda-feira, o departamento disse que,
juntamente com os Centros de Controle e
Prevenção de Doenças ( CDC ), confirmou a
primeira morte "devido à varíola dos macacos"
em um residente do condado de Los Angeles.
Link: https://bit.ly/3RMHZ73

Estudo internacional liderado por
cientistas de Cingapura descobre que
bactérias anteriormente consideradas
inofensivas podem piorar doenças
pulmonares existentes
Data: 14/09/2022

Fonte: Eurek Alert!

Uma equipe de cientistas internacionais
liderada pela Universidade Tecnológica de
Nanyang, Cingapura (NTU Cingapura) descobriu
que a Neisseria - um gênero de bactéria que
vive no corpo humano - não é tão inofensiva
quanto se pensava anteriormente e pode
causar
infecções
em
pacientes
com
bronquiectasias, asma e doença pulmonar
obstrutiva crônica (DPOC).
Link: https://bit.ly/3dqIVPA
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NOTÍCIAS NACIONAIS
Mossoró e outras 115 cidades estão em alto
risco de reintrodução da poliomielite
Data: 13/09/2022

Fonte: De Fato

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) alerta
para risco de reintrodução da poliomielite no Rio
Grande do Norte. De acordo com o levantamento mais
recente do RN Mais Vacina, plataforma que
acompanha em tempo real as campanhas de vacinação
contra a pólio, Covid-19, Influenza e Sarampo, quase
70% dos municípios potiguares estão em alto risco de
reintrodução da doença por apresentarem cobertura
vacinal abaixo dos níveis mínimos esperados nos
últimos anos.
Link: https://bit.ly/3DzyOT3

Nova morte é confirmada e sobe para
quatro o número de casos de meningite
em Extrema, MG
Data: 15/09/2022

Fonte: G1

Extrema teve a segunda morte por Meningite
confirmada na cidade. O município agora
contabiliza quatro casos da doença, sendo dois
óbitos. A nova morte foi confirmada pela
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
(SES-MG) nesta quarta-feira (14).
Link: http://glo.bo/3Uvy2wG

Ceará já registra 28 mortes por chikungunya e mais de 37 mil casos
confirmados da doença em 2022
Data: 12/09/2022

Fonte: Diário do Nordeste

A alta incidência de chikungunya no Ceará em 2022 já resultou na morte de 28
pessoas infectadas pelo vírus, entre janeiro e agosto. No mesmo período do ano
passado, nenhum cearense havia morrido pela arbovirose.
Link: https://bit.ly/3DAa1P4
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NOTÍCIAS ESTADUAIS
Cerca de 100 alunos e servidores do IFMS passam mal após beberem água
com suspeita de contaminação
Data: 13/09/2022 Fonte: G1
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), campus Três Lagoas, suspendeu as
aulas após aproximadamente 100 alunos e servidores passarem mal nesse fim de
semana. A instituição investiga se a água do campus está contaminada.
Link: http://glo.bo/3RUmDEV

Número de casos de INFLUENZA volta a
subir em Chapadão do Sul
Data: 14/09/2022 Fonte: O Correio News
A vigilância Epidemiológica de Chapadão do
Sul divulgou nesta quarta-feira, 14, o número
de casos de influenza registrados nas últimas
duas semanas. Só no mês de setembro foram
registrados 17 novos casos.
Link: https://bit.ly/3BoT5bm

Bebê de dois anos testa positivo
para varíola dos macacos em MS
Data: 17/09/2022

Fonte: Folha MS

Boletim epidemiológico da SES (Secretaria
de Estado de Saúde) mostra que Mato
Grosso do Sul registrou oito novos casos
de Monkeypox, nas últimas 24 horas. Um
bebê de dois anos testou positivo para a
doença em Campo Grande. Outras seis
pessoas do sexo masculino, com idades
entre 27 a 52 anos, contraíram a doença
na Capital, além de duas mulheres com
idades de 17 e 33 anos.
Link: https://bit.ly/3xutDQA
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NOTÍCIAS MUNICIPAIS
Anvisa aprova vacina da Pfizer para crianças
de 6 meses a 4 anos
Data: 17/09/2022

Fonte: Diário Online

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
aprovou a ampliação de uso da vacina da Pfizer para
imunizar crianças de 6 meses a 4 anos de idade
contra a covid-19. A aprovação permite o início do
uso da vacina no Brasil para esta faixa etária.
Link: https://bit.ly/3SgTvXZ

Ministério da Saúde atua para aumentar a
vacinação nas fronteiras
Data: 12/09/2022 Fonte: Ministério da Saúde
Ministério da Saúde atua para melhorar a
vacinação nos municípios da fronteira. A
mobilização vai até dezembro, segundo o
cronograma divulgado.
Link: https://bit.ly/3QU0nJK

Programação do aniversário de 244 anos de Corumbá traz atividades a
partir do dia 17
Data: 14/09/2022

Fonte: Diário Online

A Prefeitura de Corumbá programou uma série de atividades comemorativas referente
ao aniversário de 244 anos de Corumbá, completados na quarta-feira, dia 21 de
setembro. A programação oficial, que será realizada entre os dias 17 e 30 de setembro,
prevê atividades culturais; esportivas; ambientais; shows musicais e atos de governo com
lançamentos do Festival Internacional de Pesca Esportiva de Corumbá (FIPEC) 2023 e do
projeto Corumbá do Amanhã.
Link: https://bit.ly/3RUnENf
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