
 

 

 
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 
Grupo de pesquisadores da USP vai reunir ações de pesquisa e elaborar propostas para o 

combate ao coronavírus 

09/03/20 – SP Saúde 

O Prof. Esper Georges Kallás, Titular do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias 

da Faculdade de Medicina da USP, coordenará o GT-USP COVID-19, um grupo de trabalho 

criado com o objetivo de sistematizar as diversas ações e pesquisas desenvolvidas pela USP 

direcionadas ao entendimento e combate da COVID-19. 

 

Faculdades e escolas particulares suspendem eventos após casos confirmados do coronavírus 

em SP 

11/03/20 – G1 

Faculdades e escolas de São Paulo suspenderam eventos que promovam encontros de grande 

número de pessoas após as recentes confirmações 30 casos do novo coronavírus na capital 

paulista. 

 

São Vicente descarta 2 casos suspeitos de coronavírus; Baixada Santista monitora 16 

11/03/20 – G1 

A Prefeitura de São Vicente divulgou, na manhã desta quarta-feira (11), que dois casos 

suspeitos do novo coronavírus na cidade foram descartados com a chegada dos resultados dos 

exames enviados ao Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. A região da Baixada Santista, no 

litoral de São Paulo, monitora 16 pacientes com a suspeita, sendo 14 em Santos, um em São 

Vicente e um em Peruíbe. 

 

Número de casos confirmados de coronavírus sobe para 46 em São Paulo 

12/03/20 – G1 

O estado de São Paulo contabiliza 46 casos confirmados do novo coronavírus, segundo balanço 

divulgado nesta quinta-feira (12) pela Secretaria Estadual da Saúde. O aumento foi de 53% 

em relação ao balanço anterior: na quarta-feira (11), o estado registrava 30 casos 

confirmados. 

 

Doria anuncia mil novos leitos de UTI para coronavírus, recomenda suspensão de cirurgias 

eletivas e mantém grandes eventos 

12/03/20 – G1 

O governador João Doria (PSDB) anunciou na manhã desta quinta-feira (12) a adição de mais 

mil leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em todo o estado de São Paulo, a compra de 

novos equipamentos e de medicamentos, além da contratação de mais profissionais de saúde 

para prevenir e combater o novo coronavírus (Covid-19). 

 

SP cria Rede de Enfrentamento ao coronavírus e anuncia 7 medidas contra a doença 

12/03/20 – SP Saúde 

O plano visa garantir estrutura e assistência eficaz nos hospitais públicos sob responsabilidade 

do Estado e aumento da prevenção à doença. “É uma nova fase de combate ao vírus com 

decisões deste grupo de trabalho que mantém uma atividade diária de atenção e dedicação. 

Qualquer alteração necessária dos procedimentos para o enfrentamento à doença será objeto 

de deliberação deste grupo”, afirmou Doria. 
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Notícias Nacionais 

Brasil amplia monitoramento do coronavírus 

09/03/20 – Portal do Ministério da Saúde 

O Ministério da Saúde passa a testar para o coronavírus todos os pacientes internados, em 

hospitais públicos ou privados, com quadro respiratório grave, independentemente do histórico 

de viagem das pessoas ao exterior. Além disso, a pasta também passa a orientar que todas as 

163 unidades de saúde (postos de saúde, UPA, hospitais) que integram a rede sentinela de 

síndrome gripal passem a testar para coronavírus pacientes que tiveram amostras com 

resultado negativo para outros vírus gripais, independente de viagem ao exterior. 

 

Fiocruz no AM monta laboratório para diagnóstico de doenças como Covid-19 

09/03/20 – G1 

A Fundação Oswaldo Cruz - Instituto Leônidas e Maria Deane no Amazonas anunciou a 

construção de um laboratório que deve ser utilizado para o diagnóstico de doenças como 

Covid-19. Atualmente, exames de casos suspeitos são direcionados para a unidade Belém 

(PA). A unidade na capital Manaus atua com pesquisas, diagnósticos e análises de viroses e 

doenças infecciosas, como dengue, zika e chikungunya. 

 

Governo do DF confirma segundo caso de coronavírus 

10/03/2020 – G1 

O governo do Distrito Federal confirmou no fim da noite desta terça-feira (10) o segundo caso 

de coronavírus em Brasília. O homem que testou positivo é marido da paciente de 52 

anos diagnosticada na semana passada com o coronavírus. 

 

Saúde aguarda insumos para fazer exames de coronavírus no DF 

11/03/20 – Metrópoles 

A Secretaria de Saúde espera receber os insumos necessários para começar a fazer os testes. 

Assim que isso ocorrer, o Laboratório Central de Saúde Pública do DF (Lacen-DF), que é da 

rede pública, poderá fazer o diagnóstico, sem a necessidade de contraprova. Atualmente, as 

amostras são analisadas no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. 

 

Saiba o que torna o sabão eficiente contra vírus 

11/03/2020 – G1 

Uma das principais medidas de prevenção ao coronavírus indicada pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) é lavar as mãos com água e sabão. O sabão, por ser uma substância que 

quebra a gordura, consegue destruir o envelope viral - parte externa do vírus composta 

justamente por gordura, matando esses organismos. 

 

Sobe para nove o número de casos suspeitos de coronavírus em Alagoas, diz Secretaria 

11/03/20 – G1 

Subiu para nove o número de casos suspeitos de coronavírus em Alagoas, segundo o boletim 

mais recente da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulgado nesta quarta-feira (11). Até 

as 15h40, o Ministério da Saúde ainda informava que eram quatro casos suspeitos. 

 

Por que quem tem doenças respiratórias crônicas está entre os mais vulneráveis ao 

coronavírus? Saiba quais são os riscos 

12/03/20 – G1 

Pessoas que possuem doenças respiratórias crônicas, como bronquite ou asma, estão entre os 

grupos mais vulneráveis a complicações da doença Covid-19, causada pelo novo coronavírus. 

Relatórios da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde colocam estes 

indivíduos entre os mais suscetíveis a essa enfermidade. “O que acontece é que muitas vezes 
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os sintomas de Covid-19 são parecidos com os sintomas de influenza [gripe]”, afirma o 

infectologista Leonardo Weissmann. “Além disso, quem tem alguma doença crônica, qualquer 

uma, normalmente tem o sistema imunológico mais frágil.” 

 

Ministério da Saúde confirma 60 casos de coronavírus no Brasil 

12/03/20 – G1 

A informação consta do site utilizado pelo órgão com o balanço do número nacional de casos, 

atualizados às 10h15 de hoje. No entanto, o número total é de 78, referente aos novos casos 

no Rio de Janeiro e em São Paulo e que ainda não foram atualizados no sistema. 

 

Médico poderá informar a polícia caso paciente recuse isolamento por coronavírus 

12/03/20 – Folha de São Paulo 

Medida consta de portaria do Ministério da Saúde com regras para indicação de isolamento e 

quarentena. O texto regulamenta a lei 13.979, de 2020, que já previa a possibilidade dessas 

medidas durante a situação de emergência pelo novos vírus. Faltava, porém, definir como 

seriam aplicadas. 

 

Brasil perdeu ‘tempo precioso’ e ‘precisa agir rápido’ na guerra contra coronavírus, diz 

especialista 

12/03/20 – Yahoo 

Essa é a opinião de Paolo Zanotto, virologista com doutorado pela Universidade Oxford. Ele é 

professor no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (USP), onde 

pesquisa vírus emergentes como zika, dengue, chikungunya e febre amarela. Segundo ele, a 

antecipação de medidas para conter o contágio, como o distanciamento social, é vital para que 

o Brasil não passe pela mesma situação que a Itália ou o Irã, onde o sistema de saúde acabou 

sobrecarregado com o alto número de infectados. 

 

Notícias Internacionais 
Américas devem se preparar para responder a casos importados, surtos e transmissão 

comunitária do COVID-19 

06/03/20 – OPAS 

Nos últimos dez dias, 13 países da América Latina e do Caribe notificaram casos confirmados 

da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19), além dos Estados Unidos e do Canadá. 

Ante a rápida chegada do vírus, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) conclamou os 

países a contê-lo, salvar vidas por meio da proteção dos trabalhadores da saúde e da 

preparação do setor para atender pacientes e reduzir a transmissão através de ações e 

medidas multissetoriais.  
 
'Estamos lidando com epidemias da forma errada', diz especialista que 'previu' surto de covid-

19 

10/03/2020 – Época 

Como ecologista de doenças, Peter Daszak se dedica a estudar como surgem vírus que, de 

repente, se tornam um problema de saúde pública no mundo. E ele está convencido de que há 

algo errado na forma como lidamos com epidemias como a do novo coronavírus. Na sua 

opinião, é necessário evitar o surgimento de grandes epidemias, em vez de apenas reagir. 

"Isso nos pouparia muito dinheiro e muitas vidas", diz Daszak, presidente da EcoHealth 

Alliance, organização global de pesquisa científica com sede em Nova York e membro da 

Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos. 
 
Coronavírus chega ao Chipre e afeta todos os países da Europa 

10/03/2020 – Valor 
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Todos os países da Europa estão sendo afetados pela epidemia do novo coronavírus (covid-

19), informou nesta terça-feira (10) o Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças 

(ECDC, na sigla em inglês). Chipre, o último país da região sem casos, confirmou hoje os dois 

primeiros testes positivos para a doença, o que significa que o vírus se disse. 
 

Coronavírus: sintomas aparecem em média 5 dias após infecção e fase contagiosa pode durar 

2 semanas, mostra estudo 

10/03/20 – G1 

A doença Covid-19, que pode causar febre, tosse e problemas respiratórios, está se 

espalhando pelo mundo e já afetou mais de 114 mil pessoas. Uma equipe americana analisou 

casos conhecidos da China e outros países para entender mais sobre a doença. A maioria das 

pessoas que desenvolve sintomas começam a aparentá-los o redor do quinto dia. 

 

Coronavírus: ‘Estão todos em pânico, passamos de um extremo ao outro’, diz médica brasileira 

na Itália 

10/03/20 – G1 

"O hospital onde trabalho tem capacidade para dois mil leitos. Além da Unidade de Tratamento 

Intensivo (UTI), tivemos que converter diversos departamentos, como o de cirurgia, para 

atendermos casos de coronavírus", acrescenta. 

 

Mortes por Covid-19 passam de 4 mil em todo o mundo 

10/03/20 – G1 

As mortes por Covid-19 ultrapassaram os 4 mil em todo o mundo nesta terça-feira (10), 

segundo monitoramento da Universidade Johns Hopkins. A universidade americana aponta 

4.087 vítimas fatais pela doença, com 77% das vítimas na China: 3.140. Na Itália, foram 

registradas 463 mortes até a noite de segunda-feira (9), segundo a agência de proteção civil 

do país. Outras 291 mortes foram registradas no Irã até esta terça (10). 

 

O que acontece antes e depois do coronavírus: estudo inédito revela lições aprendidas com 

casos mais graves em Wuhan 

10/03/20 – G1 

Um paciente com Covid-19 que chega ao hospital com idade avançada, doenças crônicas como 

hipertensão e diabetes, além de sinais de sepse (inflamação sistêmica do organismo contra 

uma infecção) deve acender um alerta pois, segundo um estudo publicado nesta segunda-feira 

(9), estes são traços de um perfil mais vulnerável à morte pela nova doença — ao menos pelo 

que se viu em Wuhan, cidade chinesa em que o novo vírus surgiu. 

 

Bélgica registra primeira morte; governos da UE aumentam ações 

11/03/2020 – UOL 

Uma pessoa de 90 anos morreu na Bélgica vítima do novo coronavírus, o primeiro caso fatal 

no país vinculada à epidemia. 

 

O que o Brasil está fazendo para combater a pandemia do coronavírus 

11/03/20 – Yahoo 

Atendendo a um convite da Comissão Geral da Câmara, o ministro destacou que a prioridade é 

proteger os idosos com doenças crônicas e saúde debilitada, que são o principal grupo de risco 

para a covid-19, doença causada pelo novo vírus. Mandetta defendeu também que é 

importante ampliar os recursos no orçamento da pasta para conter o avanço do vírus. Uma das 

medidas planejadas pelo ministério, afirmou, é o plano de estender o horário de mais postos 

de saúde para que recebam a maior parte dos pacientes que apresentarem sintomas. 

 
Coronavírus: qual a diferença entre pandemia, epidemia e infecção endêmica? 

11/03/20 – G1 
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"Pandemia não é uma palavra para ser usada de maneira leve ou descuidada. É uma palavra 

que, se usada incorretamente, pode causar medo irracional ou aceitação injustificada de que a 

luta acabou, levando a sofrimento e morte desnecessários", disse Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, diretor-geral da OMS. 

 

Estado de Washington e San Francisco proíbem eventos em massa por coronavírus 

11/03/20 – Yahoo 

O estado de Washington e a cidade de San Francisco proibiram nesta quarta-feira (11) a 

organização de eventos em massa, como forma de prevenir uma maior propagação do 

coronavírus no território americano. 

 

O que podemos aprender com a gripe espanhola, pandemia que milhões há 100 anos 

11/03/20 – G1 

Estima-se que entre 50 e 100 milhões de pessoas tenham morrido entre 1918 e 1920 no 

‘maior holocausto médico da história’. Mas essa pandemia deixou outros legados para o 

mundo, como medidas de combate a vírus usadas ainda hoje e o desenvolvimento de sistemas 

de saúde pública. 

 

Proliferação de coronavírus leva OMS a declarar pandemia 

11/03/20 – UOL 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou hoje (11) uma pandemia do coronavírus, 

num reconhecimento de que a mera estratégia de conter a proliferação da doença já não seria 

suficiente. A classificação significa que uma transmissão recorrente está ocorrendo em 

diferentes partes do mundo e de forma simultânea. 

 

Metade dos países com coronavírus registrou o 1º caso nos últimos 10 dias 

11/03/20 – G1 

Depois da epidemia centralizada na China, o novo coronavírus (Sars-CoV-2) conseguiu 

ultrapassar fronteiras e nesta terça-feira (10) já havia chegado a 109 países. Metade deles 

apresentou o registro do primeiro caso apenas neste mês de março. O vírus surgiu em 

dezembro de 2019, com primeiro relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 21 de 

janeiro. 

 

Irã registra 63 novas mortes por coronavírus 

11/03/20 – Yahoo 

O Irã anunciou, nesta quarta-feira (11), o óbito de mais 63 pessoas infectadas pelo novo 

coronavírus, elevando para 354 o total de vítimas letais no país, um dos mais afetados do 

mundo. 

 

Geneticistas mapeiam rotas que coronavírus usou para viajar pelo mundo 

11/03/2020 – O Globo 

Um esforço internacional de pesquisa que sequenciou o genoma de 259 amostras do 

novo coronavírus Sars-CoV-2 está revelando um padrão internacional de circulação do vírus já 

plenamente globalizado, com patógeno circulando intensamente entre países europeus, que 

distribuem o vírus para África e América Latina. 

 

Sociedade Brasileira de Infectologia divulga informações sobre coronavírus 

12/03/20 – G1 

A Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) divulgou nesta quinta-feira (12) informações e 

orientações sobre os casos de pacientes infectados pelo novo conoravírus (Sars-Cov-2) no 

país. No documento, o órgão classifica o surto da doença Covid-19, que é a causada pelo vírus, 

como “epidemia” e afirma que o momento “é de prudência; não de pânico”. 
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OMS pede que países ‘redobrem’ esforços contra pandemia de coronavírus 

12/03/20 – G1 

Segundo a agência, o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve 

aumentar nos próximos dias e semanas. Apesar disso, os diretores ressaltaram que a 

declaração não muda as orientações, e que os governos devem manter o foco na contenção da 

circulação do vírus. 

 

China declara fim de pico do surto do novo coronavírus no país 

12/03/20 – G1 

O governo da China declarou nesta quinta-feira (12) que o pico do surto do novo coronavírus 

acabou no país. Os novos casos de Covid-19 continuam em declínio, afirmou o porta-voz da 

Comissão Nacional de Saúde, Mi Feng, em entrevista coletiva em Pequim. 

 

Especialista da Opas pede que América Latina se prepare para coronavírus 

12/03/20 – Yahoo 

A América Latina e o Caribe devem se preparar para enfrentar a propagação do novo 

coronavírus, disse à AFP Marcos Espinal, epidemiologista da Organização Pan-Americana da 

Saúde (Opas). "Agora que uma pandemia foi declarada, os países devem preparar seus 

centros de saúde porque não haverá um ou dois casos", disse o diretor do Departamento de 

Doenças Transmissíveis e Determinantes Ambientais da Saúde da Opas, garantindo que a 

região "é resiliente". 
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