
 

 

 
O clipping é uma seleção de rumores de páginas eletrônicas de notícias, mídias sociais e órgãos públicos, 

não refletindo necessariamente a opinião da Coordenadoria de Vigilância em Saúde. O conteúdo é de 
responsabilidade da fonte de informação. 

 

Notícias de São Paulo 
Pesquisadores identificam diferenças em genomas nos casos confirmados de coronavírus 

03/03/2020 – SP Saúde 

Em apenas 24 horas pesquisadores do Instituto Adolfo Lutz e da USP identificaram que o 

genoma do coronavírus (COVID-19) isolado no segundo paciente brasileiro diagnosticado com 

a doença no sábado (29 de fevereiro) é diferente do encontrado no primeiro caso, confirmado 

em 26 de fevereiro. Até o momento, há dois casos confirmados da doença, ambos de São 

Paulo e que foram infectados na Itália. Eles passaram por atendimento por médico no Hospital 

Israelita Albert Einstein, na capital. 

 

Governo de SP lança rede de pesquisas para prevenção e tratamento do novo coronavírus 

03/03/2020 – SP Saúde 

O Centro de Contingência do Coronavírus, criado pelo Governo do Estado de São Paulo, lançou 

nesta terça-feira (3), uma rede de pesquisas clínicas e multicêntricas para prevenção e 

tratamento do novo COVID-19, durante a primeira reunião formal do grupo de „experts‟. A 

iniciativa tem como objetivo estabelecer protocolos para diagnóstico, assistência e para o 

desenvolvimento de medicamentos e de uma possível vacina eficaz contra a doença. 

 

Governo de SP convoca empresas aéreas para intensificar campanha contra coronavírus 

03/03/2020 – SP Saúde 

O Governo de São Paulo convocou uma reunião com representantes de empresas aéreas nesta 

terça-feira (3) para intensificar a campanha contra o coronavírus. Passageiros de todos os 

voos nacionais e internacionais que saem ou chegam aos aeroportos de todo o estado 

receberão material informativo avalizado por especialistas do Centro de Contingência do 

Coronavírus em São Paulo. 

 

Terceiro paciente testa positivo para coronavírus em SP; contraprova é aguardada 

04/03/2020 – G1 

O Ministério da Saúde, em conjunto com as secretarias estadual e municipal de São Paulo, 

investiga o possível terceiro caso positivo do novo coronavírus na capital paulista. Em nota 

divulgada à imprensa nesta quarta-feira (4), o ministério diz que exames de contraprova estão 

sendo realizados para confirmar a amostra. Em São Paulo, o Instituto Adolfo Lutz é 

responsável pelos exames de contraprova. 

 

SP registra 3 casos confirmados para coronavírus na Capital 

04/03/2020 – SP Saúde 

O caso confirmado foi atendido e diagnosticado pelo Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE), 

que já integra a rede de diagnósticos definida pelo Ministério da Saúde. Tem 46 anos de idade 

e histórico de viagem para a Itália, Áustria, Alemanha e Espanha. Desembarcou no Brasil no 

dia 1º de março, procurou atendimento médico com sintomas de tosse, coriza e desconforto 

na garganta e hoje teve a confirmação para COVID-19. As duas primeiras confirmações 

também foram diagnosticadas no HIAE. Todos estão bem, em isolamento domiciliar, e tiveram 

histórico de viagem para a Europa. 

 

Pró-Sangue inclui novo coronavírus em seus critérios de doação de sangue 

04/03/2020 – SP Saúde 
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Em cumprimento à normativa do Ministério da Saúde (MS), a Fundação Pró-Sangue atualiza o 

protocolo de triagem dos candidatos à doação de sangue, estabelecendo critérios em relação 

ao novo coronavírus, o COVID-19. A medida visa preservar a saúde dos doadores de sangue. 

 

Contraprova dá positivo, mas Saúde não define caso como Covid-19 

05/03/2020 – Portal Correio 

O Ministério da Saúde em conjunto com as secretarias de saúde de São Paulo (estadual e 

municipal) estudam uma infecção assintomática por Covid-19 de uma adolescente de 13 anos. 

A jovem foi atendida no Hospital Beneficência Portuguesa, no dia 3/2, onde coletaram a 

amostra que foi encaminhada ao Laboratório Fleury. O resultado do exame foi positivo. A 

contraprova foi realizada pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL). Nesta terça-feira (4), o IAL realizou e 

comprovou o resultado do laboratório particular. 

 

Ministério da Saúde volta atrás e confirma quarto caso de coronavírus no Brasil 

05/03/2020 – G1 

O Ministério da Saúde voltou atrás e decidiu classificar o caso da adolescente de São Paulo 

infectada pelo coronavírus como caso confirmado. Com isso, o Brasil passa a ter quatro casos 

confirmados da doença. 

 

Notícias Nacionais 

Paciente com suspeita de coronavírus morre em Nova Friburgo (RJ) 

01/03/2020 – Metrópoles 

Um paciente que era acompanhado pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo (RJ) 

por suspeita de coronavírus morreu na madrugada deste domingo (01/03/2020).  

Fernando Cesar estava em isolamento no Hospital Raul Sertã, de acordo com o portal G1. A 

secretaria aguarda o resultado do exame, que será divulgado pelo Ministério da Saúde. O 

paciente tinha voltado de um cruzeiro pela Argentina, que fez na companhia da esposa. A 

mulher também tem o quadro de saúde investigado e está em quarentena. 

 

Estados planejam atender a domicílio por conta do coronavírus 

01/03/2020 – R7 

“Esse cancelamento de procedimentos eletivos é uma possibilidade extrema, sempre cogitada 

quando há muitos casos de urgência, seja dentro de uma situação de emergência de saúde 

pública ou não”, explica o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), 

Alberto Beltrame, secretário de Saúde do Pará. “Isso só ocorrerá se houver uma sobrecarga de 

casos graves coisa que, neste momento, não há como estimar. Neste momento não há 

motivação para este tipo de medida.” 

 

Pernambuco: Secretaria de Saúde descarta mais um caso suspeito de coronavírus e investiga 

outros cinco 

01/03/2020 – G1 

A Secretaria de Saúde de Pernambuco divulgou, neste domingo (1º), que descartou mais um 

dos casos suspeitos do novo coronavírus no estado, totalizando oito descartes. Uma nova 

notificação foi feita e, com isso, o governo estadual investiga cinco possíveis pacientes com a 

doença. No sábado (29), eram sete pacientes com diagnóstico descartado para covid-19 e 

cinco em investigação. 

 

OMS rebate governo do Brasil e diz que não é momento de declarar pandemia 

03/03/20 – UOL 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) insiste que não existe motivo para que o coronavirus 

seja declarado uma pandemia, principalmente na América Latina onde os casos são limitados. 
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Mas a entidade alerta que todos precisam preparar planos em caso de uma transmissão maior 

entre a população. 

 

Fiocruz inicia distribuição de kits para diagnóstico do coronavírus 

04/03/2020 – Agência Brasil 

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) começou hoje (4), no Rio de Janeiro, a distribuição de kits 

para o diagnóstico laboratorial do novo coronavírus para laboratórios centrais estaduais, que 

também passarão por um processo de capacitação para a realização dos testes. Atualmente, 

somente laboratoriais de três estados – São Paulo, Pará e Goiás- realizam o diagnóstico, além 

da própria Focruz. 

 

Coronavírus: 3 casos confirmados e 531 caos suspeitos no Brasil 

04/03/2020 – Portal do Ministério da Saúde 

O Brasil tem três casos confirmados de coronavírus no país. Eles não têm relação entre eles, 

embora sejam residentes do município de São Paulo. Os casos são importados e, por isso, não 

há mudança da situação nacional, pois não existem evidências de circulação sustentada do 

vírus em território brasileiro. Até esta quarta-feira (4), 315 casos suspeitos são monitorados 

pelo Ministério da Saúde. Os dados foram repassados pelas Secretarias Estaduais de Saúde. 

 

Rio Grande do Sul chega a quase 100 casos suspeitos de coronavírus 

04/03/2020 – G1 

O Rio Grande do Sul chegou a 98 casos suspeitos do novo coronavírus (Sars-Cov-2). Os dados 

são da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e foram divulgados nesta quarta-feira (4). 

 

Notícias Internacionais 
Argentina confirma primeiro caso de coronavírus 

03/03/2020 – UOL 

A Argentina confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no país, de acordo com a 

imprensa local. Segundo o jornal Clarín, o paciente é um homem que voltou recentemente de 

viagem da Europa, onde visitou países como Itália e Espanha, e está internado em uma clínica 

de Buenos Aires. 

 

Itália fechará escolas até 15 de março contra o coronavírus; estratégia já foi adotada em 

outros países 

04/03/2020 – G1 

A Itália, o país mais atingido no continente europeu pelo Covid-19, determinou nesta quarta 

(4) que as escolas e universidades do país ficarão fechadas a partir de quinta (5) até 15 de 

março. A medida é uma tentativa de conter o novo coronavírus. O surto do vírus já fez com 

que países como Israel, Japão, Alemanha, Estados Unidos, França e Coreia do Sul também 

fechassem escolas temporariamente ou suspendessem aulas na tentativa de combate à 

doença. 

 

Países se preparam para coronavírus ante alerta de escassez da OMS 

04/03/2020 – Yahoo 

Vários países tentavam controlar suas reservas de máscaras e equipamentos de proteção, 

essenciais para os profissionais de saúde que combatem a epidemia de coronavírus, nesta 

quarta-feira (4), após o alerta da OMS de que os estoques estão diminuindo rapidamente. 

 

Pesquisadores da China identificam dois tipos de „novo coronavírus‟ 

04/03/2020 – G1 
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O estudo preliminar descobriu que um tipo mais agressivo do novo coronavírus associado ao 

surto de doença em Wuhan representava cerca de 70% das cepas analisadas, enquanto 30% 

estavam ligadas a um tipo menos agressivo. 

 

As medidas de emergência para conter o coronavírus na Europa 

04/03/2020 – Yahoo 

Fechamento de escolas, quarentenas, intervenção militar, requisição de leitos hospitalares... 

vários países europeus preparam medidas para tentar retardar a disseminação do novo 

coronavírus. 

 

Coronavírus: Arábia Saudita suspende peregrinações a Meca também para cidadãos sauditas 

04/03/20 – G1 

A Arábia Saudita anunciou nesta quarta-feira (4) que suspendeu temporariamente todas as 

peregrinações a Meca, conhecidas como Umra. Na semana passada, o reino já havia 

suspendido a entrada de muçulmanos estrangeiros que planejavam visitar o santuário por 

conta do surto de novo coronavírus que tem se espalhado pelo Oriente Médio e outras regiões 

do mundo. 

 

Coronavírus: por que é „questão de tempo‟ a OMS declarar pandemia, segundo especialistas 

04/03/2020 – Yahoo 

A escalada do surto originado na cidade chinesa de Wuhan e a velocidade com que o Sars-cov-

2, como é chamado oficialmente o novo coronavírus, se espalhou pelo mundo impressionam, 

mas isso não é exatamente surpreendente em um mundo globalizado. Outro aspecto torna 

mais preocupante esta evolução. Em ao menos 31 países, de todas as regiões do mundo, já foi 

comprovado que o vírus está se disseminando localmente. Isso já seria suficiente, na opinião 

de especialistas, para que fosse declarada uma pandemia, ou seja, uma epidemia em escala 

global. Mas a OMS não fez isso até o momento, o que foi criticado pelo governo brasileiro, para 

quem a organização já deveria ter dado esse passo. "Do ponto de vista técnico e 

epidemiológico, é claramente uma pandemia. A questão é a OMS reconhecer isso", diz Eduardo 

Carmo, pesquisador do núcleo de epidemiologia e vigilância em saúde da Fundação Oswaldo 

Cruz (Fiocruz) em Brasília. 
 

Iraque confirma a primeira morte provocada pelo novo coronavírus 

04/03/2020 – G1 

Um homem de 70 anos morreu nesta quarta-feira (4) devido ao Covid-19, a doença provocada 

pelo novo coronavírus. Esta é a primeira vítima fatal registrada no Iraque, segundo a agência 

France-Presse. Ao todo, o Iraque tem 31 casos confirmados de contaminação pelo Sars-CoV-2, 

o vírus que provoca a doença. 

 

Coronavírus: 7 perguntas sobre a doença ainda sem resposta 

04/03/2020 – Yahoo 

A Organização Mundial da Saúde fala em 93.094 infectados e 3.198 mortos em 77 países e 

territórios, segundo os dados desta quarta-feira (4/03). Mas esses números não contam toda a 

história. "Alguns números mudam porque coisas novas estão acontecendo, mas muitos 

números estão mudando porque estamos descobrindo coisas que já aconteceram", resume 

Marc Lipsitch, professor de epidemiologia da Universidade Harvard, nos Estados Unidos. Para 

Neil Ferguson, especialista do Centro para Análise de Doenças Infecciosas do Imperial College, 

de Londres, o descompasso entre a confirmação de casos, o surgimento de sintomas e a piora 

da doença até uma eventual morte indica que o surto hoje pode ser dez vezes maior. 

 

Covid-19 se espalhou pelo mundo mais devagar do que o H1N1, aponta levantamento 

04/03/2020 – G1 
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A comparação entre o total de países afetados na atual epidemia do novo coronavírus (Sars-

CoV-2) e na pandemia causada pelo H1N1 mostra que a Covid-19 teve número 41,8% inferior 

de territórios afetados. O cálculo considera igual período de dois meses no começo da 

circulação de cada vírus. 

 

Coronavírus pode ser transmitido por pacientes assintomáticos? 

05/03/2020 – G1 

Pesquisadores já encontraram evidências de que pessoas com o novo coronavírus podem 

transmitir a doença sem que apresentem os sintomas, o que é chamado de caso 

assintomático. Entretanto, a carga viral é menor e o potencial de contágio, também.  

 

África do Sul confirma primeiro caso de Covid-19 

05/03/2020 – G1 

A África do Sul confirmou, nesta quinta-feira (5), o primeiro caso de Covid-19, a doença 

causada pelo novo coronavírus, no país, informou a imprensa internacional. O paciente é um 

homem de 38 anos que viajou para a Itália com a esposa e um grupo de 10 pessoas e voltou à 

África do Sul no domingo (1º). 

 

Suíça e Espanha registram primeiras mortes por Covid-19 

05/03/2020 – G1 

A Suíça e a Espanha registraram as primeiras mortes por Covid-19, a doença causada pelo 

novo coronavírus. Na Suíça, a paciente era uma mulher de 74 anos que sofria de doenças 

crônicas e morreu nesta quinta (5) no cantão de Vaud, segundo a imprensa internacional. 58 

pessoas testaram positivo para o novo vírus no país, de acordo com o jornal suíço "Neue 

Zürcher Zeitung". 

 

Irã anuncia mais 15 mortes e fecha escolas e universidades por novo coronavírus 

05/03/2020 – UOL 

As escolas e universidades no Irã permanecerão fechadas por um mês por decisão do 

Ministério da Saúde, com o objetivo de limitar a propagação do novo coronavírus no país, que 

já registrou 107 mortes pela doença. "Escolas e universidades permanecerão fechadas até o 

fim do ano iraniano, 19 de março", declarou o ministro Said Namaki. Nesta data começam as 

férias de Ano Novo, que prosseguem até 3 de abril. 

 

Califórnia declara emergência devido ao coronavírus; número de mortes nos EUA sobe para 11 

05/03/2020 – UOL 

O número de mortes de pacientes com o novo coronavírus nos Estados Unidos subiu para 11 

ontem, quando casos novos emergiram nos arredores das cidades de Nova York e Los Angeles, 

e autoridades de saúde da área de Seattle desaconselharam reuniões sociais devido ao surto. 

 

Grécia detecta 21 novos casos de coronavírus em ônibus procedente de Israel 

05/03/2020 – UOL 

O ministério da Saúde da Grécia anunciou hoje a detecção de 21 novos casos de coronavírus 

no mesmo ônibus com 24 pessoas procedentes de Israel, o que eleva o balanço a 31 casos na 

Grécia. 
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