
 

 

 
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 
SP anuncia 2 exames/dia e acerto para manter estradas abertas 

23/03/2020 – UOL 

O governo de São Paulo anunciou a criação de uma estrutura de saúde com capacidade de 

realizar 2 mil exames diários da covid-19. Os testes serão rápidos e vão aumentar o 

conhecimento sobre a realidade da pandemia no Estado. Também ficou acertado que as 

estradas não serão fechadas. A medida ocorre depois de acordo com o Ministério da 

Infraestrutura e governadores do Sul e Sudeste, durante teleconferência na manhã de hoje. 

 

Vacina da gripe está em falta em 403 cidades de SP; Guarulhos suspende vacinação 

23/03/2020 – G1 

A vacina contra a gripe está em falta em mais de 400 cidades do estado de São Paulo, 

segundo o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (Cosems-SP). 

O número corresponde a cerca de 60% do total de municípios no estado. Em ofício enviado 

nesta segunda (23) para o secretário estadual da Saúde, o Cosems-SP pede que o governo 

invista em esforços para garantir quantidades suficientes da vacina para todos os municípios 

paulistas. 

 

Coronavírus: o que está permitido e proibido na quarentena em São Paulo 

24/03/2020 – UOL 

A medida determina o fechamento de todos os serviços e comércios considerados não 

essenciais nos 645 municípios do Estado, que concentra o maior número de casos da covid-19 

(doença causada pelo vírus) no país. Até segunda-feira, eram 745 confirmados, sendo que 30 

pessoas morreram. 

 

Velórios de vítimas da Covid-19 em SP duram 1 hora e têm limite de pessoas 

24/03/2020 – UOL 

Perder uma pessoa amada não é a última dor causada pela covid-19 aos paulistanos. A 

despedida é curta, sem abraços e com a vítima cercada de poucos amigos e parentes. Por 

questões de segurança, a prefeitura está restringindo a duração dos velórios a no máximo uma 

hora. Somente dez pessoas podem estar na sala ao mesmo tempo. O caixão é recoberto de 

papelão e fechado para a cerimônia. 

 

‘Cuidamos dos outros, mas ninguém cuida de nós’: as enfermeiras expostas ao coronavírus por 

falta de equipamentos 

24/03/2020 – UOL 

Profissionais de enfermagem do Brasil inteiro, linha de frente no tratamento a pacientes com o 

novo coronavírus, sofrem com a falta de equipamentos de proteção individual durante a crise, 

tanto em hospitais públicos quanto em hospitais privados. 

 

SP registra 40 mortos por coronavírus; estado tem mais de 800 casos 

24/03/2020 – UOL 

A Secretaria de Saúde de São Paulo divulgou, na tarde de hoje, que o número de mortes por 

coronavírus no estado subiu para 40. Foram dez novos óbitos confirmados desde ontem, todos 

na região metropolitana São Paulo. Ao todo, o estado registra 810 casos confirmados de covid-

19. 
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Notícias Nacionais 

Anvisa aprova três novos testes diagnósticos para coronavírus 

23/03/2020 – G1 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou três novos testes diagnósticos 

para o novo coronavírus. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira 

(23). Um deles é um teste rápido, feito com amostra de sangue para detecção de anticorpos. 

Os outros dois são ensaios moleculares do tipo PCR, que precisa de estrutura e um tempo 

maior para o resultado, mas tem mais precisão. 

 

MAPA mostra as cidades com infectados e o avanço dos casos 

24/03/2020 – G1 

Veja as cidades com pessoas infectadas, segundo dados oficiais das secretarias estaduais de 

saúde. 

 

Contágio de coronavírus no Brasil mantém ritmo alto, diz pesquisa; na Itália, transmissão cai 

duas semanas após quarentena 

24/03/2020 – G1 

O ritmo de transmissão do coronavírus no Brasil continua alto e constante, alertam 

pesquisadores do Observatório Covid-19 BR, que reúne físicos de sete universidades e 

monitora a progressão da pandemia no país. O grupo aponta ainda que na Itália, apesar do 

número crescente de mortes, o contágio perdeu força após a quarentena, que já dura 15 dias. 

Na sexta-feira (20), o G1 mostrou um estudo do observatório que comparou o avanço da 

doença Covid-19 nos dois países. Considerando os dados da semana passada, a curva de 

crescimento no Brasil era semelhante à da Itália do início de março. 

 

Justiça proíbe entrada de estrangeiros de países com coronavírus no Ceará 

25/03/2020 – UOL 

O juiz da 4ª Vara Federal no Ceará, José Vidal Silva Neto, concedeu ontem à noite uma liminar 

a pedido do governo do estado autorizando a restrição excepcional da entrada de estrangeiros 

pelo aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. A decisão vale pelo prazo de duração 

da portaria da Presidência da República, que fez restrições a estrangeiros, mas deixou países 

de fora. 

 

Abin teria alertado Bolsonaro sobre 5.571 mortes por coronavírus, diz site 

25/03/2020 – UOL 

Um relatório da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) aponta que o novo coronavírus poderá 

chegar a 207.435 casos no país e causar a morte de até 5.571 pessoas em duas semanas, até 

6 de abril. As informações são do site The Intercept Brasil, que teve acesso ao documento 

sigiloso.  

 

Coronavírus pode causar 'genocídio' de povos indigenas, afirma pesquisadora 

25/03/2020 – UOL 

Especialmente vulneráveis a doenças respiratórias, etnias podem ser dizimadas pela pandemia 

se não houver ações de contenção, diz médica sanitarista da Unifesp; há ainda o temor de que 

restrição de acesso de indígenas às cidades provoque falta de alimentos nas aldeias. 

 

Quando acaba a quarentena? O que preveem infectologistas e epidemiologistas 

25/03/2020 – UOL 

Quem aderiu aos pedidos e determinações de quarentena como forma de combate ao novo 

coronavírus viu a vida virar do avesso nos últimos dias. E quer saber: quando a rotina voltará 

ao normal? A resposta, segundo especialistas ouvidos pela reportagem do UOL, é que não é 

possível prever com precisão, por enquanto. 
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ES instala barreiras sanitárias nas fronteiras com Rio, Minas e Bahia 

25/03/2020 – UOL 

O governo do Espírito Santo resolveu apostar na implementação de barreiras sanitárias para 

evitar a escalada de casos da covid-19 no estado, que já registra 40 casos confirmados da 

doença. Profissionais de saúde nas divisas com o Rio de Janeiro e Bahia - pela BR-101 - e com 

Minas Gerais - pela BR-262, vão fiscalizar quem entra e sai medindo temperatura e 

investigando os principais sintomas do novo coronavírus, como coriza, dores musculares e 

falta de ar. Um questionário também será feito aos motoristas, passageiros e usuários de 

ônibus. 

 
Para enfrentar pico da epidemia, Brasil precisa ter até 7 vezes mais testes de coronavírus do 

que o número atual, diz Ministério da Saúde 

25/03/2020 – G1 

Secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, disse que necessidade pode ser de 

até 50 mil testes por dia. Para ampliar capacidade, Ministério da Saúde anunciou compra de 

22,9 milhões de testes para novo coronavírus. 

 

Notícias Internacionais 
Coronavírus: por que a Alemanha tem uma taxa de mortalidade tão baixa 

23/03/2020 – UOL 

A Alemanha é o quinto país em número de casos registrados (26.159 até a manhã de 23/03) e 

o nono em mortes (94). A título de comparação, a Espanha registrou 29.909 infectados e 

1.813 mortes e o Brasil, 1.604 infectados e 25 mortos. Nesse caso, a taxa alemã seria de 

0,35%, a espanhola, de 6% e a brasileira, de 1,55%. O que explica essa discrepância? A 

resposta, segundo especialistas, passa por três pontos: a fase da pandemia em cada país, o 

volume de exames realizados para detectar pessoas infectadas e o perfil etário dessas 

pessoas. 

 

Nova York confirma mais de 20 mil casos de coronavírus, um aumento de 38% em um dia 

23/03/2020 – G1 

Nova York está em pausa, como definiu o governador Andrew Cuomo. O estado é o epicentro 

da epidemia nos Estados Unidos: tem mais da metade dos casos do país. Todo o comércio não 

essencial está fechado e a polícia passou a agir nas ruas para evitar aglomerações. 

 

A campanha na Itália para que pacientes terminais com coronavírus possam dizer adeus a 

familiares 

23/03/2020 – G1 

A falta de profissionais de saúde, respiradores, máscaras faciais e outros equipamentos 

essenciais para combater a pandemia fez o sistema de saúde deste país praticamente entrar 

em colapso. Em meio a este cenário desolador, algumas pessoas vivem uma situação 

particularmente dramática: os pacientes mais velhos que depois de contrair a doença são 

internados em hospitais com pouca chance de sobreviver e ficam completamente sozinhos. 

 

Coronavírus pode ter infectado metade da população britânica, diz estudo de Oxford 

24/03/2020 – Folha de SP 

O novo coronavírus pode já ter infectado muito mais gente no Reino Unido do que os cientistas 

haviam estimado previamente – talvez até metade da população -, de acordo com modelos 

desenvolvidos por pesquisadores da Universidade de Oxford. Se os resultados se confirmarem, 

eles implicarão que menos de 0,1% das pessoas infectadas com a COVID-19adoeceram o 

bastante para precisarem de tratamento hospitalar, disse Sunetra Gupta, a professora de 
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epidemiologia que liderou o estudo. A vasta maioria dos portadores desenvolve sintomas 

amenos, ou não desenvolve qualquer sintoma. 

 

Espanha transforma rinque de patinação em necrotério ao ver mortes subirem  

24/03/2020 – UOL 

A Espanha já esta tomando medidas extraordinárias para conseguir lidar com a explosão de 

casos oficiais e mortes devido ao novo coronavírus. Hoje o país anunciou 514 novos óbitos em 

24 horas. Com isso, um rinque de patição de Madri foi transformado em um necrotério 

provisório. "As medidas são temporárias e extraordinárias, para diminuir a dor das famílias das 

vítimas e melhorar a situação dos hospitais de Madri", afirmaram as autoridades. A Espanha 

tem a quarta maior marca de casos oficiais da covid-19, com 39.673 doentes, atrás apenas de 

China, Itália e Estados Unidos. 

Japão tem número estável de coronavírus sem quarentena; como é possível 

24/03/2020 – UOL 

Apesar da pandemia de coronavírus, o Japão não impediu sua população de sair às ruas, 

medida adotada por diversos países atingidos ao redor do mundo. Isso mesmo tendo 

registrado seu primeiro caso há cerca de dois meses, antes de Itália e Espanha, nações mais 

afetadas no momento. O Japão possui 1.128 casos do novo coronavírus, com 42 mortes 

registradas até hoje. No Brasil, são 1.891 casos e 34 mortes até ontem. A diferença é que o 

país asiático registrou seu primeiro caso um mês antes de nós. 

 

O vilarejo italiano que conseguiu conter expansão do coronavírus com experimento inédito 

24/03/2020 – G1 

Vo' Euganeo era, até pouco mais de um mês, somente um bonito povoado de quase 3,3 mil 

habitantes na região de Vêneto, incrustado em colinas vulcânicas no norte da Itália. 

Difícil imaginar que o idílico cenário se tornaria palco de um "experimento científico único" 

sobre a pandemia do novo coronavírus, que desde dezembro infectou mais de 380 mil pessoas 

e matou 16 mil pelo mundo. 

 

EUA vão liberar uso de sangue de pacientes recuperados para tratar covid-19 

25/03/2020 – UOL 

O FDA (Food and Drug Administration), agência federal que regula medicamentos nos Estados 

Unidos, vai permitir que médicos utilizem sangue de pacientes que sobreviveram à covid-19 no 

tratamento de pessoas em estado crítico da infecção pelo novo coronavírus. 

 

Pico do novo coronavírus na Itália pode ocorrer nesta semana, diz OMS 

25/03/2020 – UOL 

Um representante da OMS (Organização Mundial da Saúde) afirmou hoje que o pico da 

pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) na Itália pode ocorrer ainda nesta semana. A 

declaração chega depois de o país ter registrado um crescimento inferior a 10% no número de 

casos pelo segundo dia seguido, algo inédito desde o início da disseminação do vírus. 

 

Espanha supera o número de mortes da China por causa do coronavírus 

25/03/2020 – G1 

A Espanha superou o número de mortes registradas na China em decorrência do novo 

coronavírus, segundo dados fornecidos nesta quarta-feira (25) pelo Ministério da Saúde. O país 

registou 3.434 mortes desde o início do surto, sendo que 738 delas aconteceram nas últimas 

24 horas. 
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