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Nos últimos anos, com a integração dos países devido à globalização, houve um 

aumento da circulação de pessoas e mercadorias, estreitando as distâncias e 

compartilhando agentes de doenças, para além das fronteiras de seus países de origem e 

residência. 

Evidenciou-se, portanto, mudanças importantes no padrão de morbimortalidade na 

população, pela alteração do comportamento epidemiológico de doenças endêmicas já 

conhecidas, pelo aparecimento de doenças emergentes e reemergentes, pelo aumento na 

ocorrência de agravos inusitados, situações de emergências epidemiológicas de natureza 

infecciosa, catástrofes, surtos e epidemias causados por agentes tóxicos, infecciosos ou 

desconhecidos. 

Diante desse cenário, que passa a exigir dos serviços de saúde respostas mais ágeis 

aos riscos e emergências em Saúde Pública, o Centro de Informações Estratégicas em 

Vigilância em Saúde do Recife (Cievs Recife) realiza diariamente mineração de rumores e 

notícias de surtos, epidemias e eventos que possam caracterizar um risco ou emergência em 

saúde pública, através da captação oportuna nos principais meios de comunicação. 

O objetivo é divulgar e atualizar os profissionais e gestores da saúde sobre a 

ocorrência de eventos relacionados às emergências em saúde pública no município e em 

outras localidades. 
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Novo vírus causa primeira morte por febre hemorrágica em 20 anos no Brasil 
21 jan 2020, 14h19 
 

 

O Ministério da Saúde confirmou na segunda-feira (20) a morte de um homem por febre 

hemorrágica brasileira, causada por um novo tipo de arenavírus descoberto no país. O 

último caso da doença no Brasil foi relatado há mais de 20 anos. 

A vítima é um homem de 52 anos, morador de Sorocaba que tinha passado férias em 

Eldorado, no Vale do Ribeira, no Sul do estado de São Paulo. Entre o início dos sintomas, em 

30 de dezembro, e o óbito, em 11 de janeiro, o paciente passou por três hospitais diferentes, 

nos municípios de Eldorado, Pariquera-Açu e São Paulo, sendo o último o Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFM USP). Não houve 

histórico de viagem internacional e ainda não está confirmada a origem da contaminação do 

paciente. 

Os sintomas do paciente levavam a crer que era febre amarela: além de febril, estava com 

hemorragia, confusão mental e hepatite, que pode ocorrer como uma complicação da febre 

amarela, doença causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes Aegypti. Além 

disso, a época, virada do ano, corresponde ao período em que geralmente começam os 

surtos da enfermidade. 

Apesar disso, exames laboratoriais para febre amarela, hepatites virais, leptospirose, dengue 

e zika deram negativo. Foi solicitada uma análise complementar ao Laboratório de Técnicas 

Especiais do Hospital Albert Einstein em São Paulo, que desenvolveu uma tecnologia capaz 

de identificar qualquer tipo de vírus. Para surpresa da equipe, foi identificado um arenavírus, 

causador da febre hemorrágica brasileira. Infecções por esse tipo de vírus, comum em 

roedores de áreas silvestres, não eram relatadas no país desde o final da década de 1990. 

“Desenvolvemos um exame que chama viroma. Faz-se uma extração do RNA presente no 

soro do sangue dos pacientes. Em seguida, retiramos os RNAs humanos e ficamos só com os 

de vírus. Transformas o RNA em DNA, amplificamos e fazemos o sequenciamento. Usamos 

bioinformática para analisar a sequência encontrada e determinar o resultado, que neste 

caso foi bastante inesperado para todos: um arenavírus”, diz o patologista João Renato 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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Rebello Pinho, coordenador do laboratório de técnicas especiais do Einstein, chefe da equipe 

que descobriu o vírus. 

O resultado foi confirmado pelo Laboratório de Investigação Médica do Instituto de 

Medicina Tropical do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e Instituto 

Adolfo Lutz. 

Rebello conta que o risco de contaminação por esse vírus em laboratório é tão alto que ao 

identifica-lo, os pesquisadores não eram mais autorizados a trabalhar com amostras do 

paciente. “Trabalhos com esse tipo de vírus só podem ser realizados em laboratórios com 

nível máximo de segurança e não temos nenhum assim no Brasil”. 

 

Amostras dele serão encaminhadas para o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos 

Estados Unidos, (CDC, na sigla em inglês), um dos principais centros epidemiológicos do 

mundo e também um dos poucos a dispor de laboratório com nível de segurança 4, onde 

ficam armazenados amostras dos vírus potencialmente letais. Exemplares de Ebola, por 

exemplo, ficam lá. 

Segundo o Ministério da Saúde, o fato já foi comunicado à Organização Mundial de Saúde e 

à Organização Pan-americana da Saúde (OMS/OPAS), conforme protocolos internacionais 

estabelecidos. 

Novo vírus 

A febre hemorrágica brasileira foi identificada pela primeira vez no estado de São Paulo, no 

início da década de 1990. A vítima, uma mulher de 25 anos, relatou ter viajado para o 

município de Cotia, no interior do estado, dez dias antes ao início dos sintomas. Após o 

óbito, foi identificado que se tratava de um novo vírus da família Arenaviridae (arenavírus), 

que foi denominado de vírus Sabiá, devido o nome do bairro onde a paciente provavelmente 

se infectou. 

Depois disso, mais três casos de infecção pelo vírus Sabiá foram registrados na década de 

1990. O último ocorreu em 1999 em um homem de 32 anos, residente de área rural do 

Espírito Santo do Pinhal, no estado de São Paulo. A diferença é que o arenavírus que 

contaminou o homem de Sorocaba não é o Sabiá, mas um tipo diferente. 

“O vírus identificado tem 88% de similaridade de sequência ao Sabiá, mas não é exatamente 

igual. É um vírus novo. Acreditamos que possa ser uma variante do Sabiá, mas isso ainda 

está em estudo”, diz o patologista João Renato Rebello Pinho. 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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Febre hemorrágica brasileira 

A síndrome febril hemorrágica brasileira é uma infecção causada por contaminação por um 

arenavírus. A transmissão ocorre por meio da inalação de partículas formadas a partir da 

urina, fezes e saliva de roedores infectados. “Ainda não sabemos quais são as espécies de 

roedores que transmitem o vírus, mas não há motivo para pânico, pois eles são oriundos de 

regiões silvestres. Não há transmissão em área urbana. Esses roedores entram nas casas e 

fazem suas necessidades. Quando as fezes e a urina secam, elas libera partículas que podem 

infectar pessoas que respirem esse ar contaminado.” explica Pinho. 

Pode haver transmissão de pessoa a pessoa em casos de contato muito próximo e 

prolongado ou em ambientes hospitalares, quando não utilizados equipamentos de 

proteção. Por isso, todos os familiares e pessoas que entraram em contato com a vítima 

estão sendo monitorados. 

O período de incubação da doença varia de 7 a 21 dias. Os sintomas iniciais são febre, mal-

estar, dores musculares, manchas vermelhas no corpo, dor de garganta, no estômago e atrás 

dos olhos, dor de cabeça, tonturas, sensibilidade à luz, constipação e sangramento de 

mucosas, como boca e nariz. Com a evolução da doença pode haver comprometimento 

neurológico, como sonolência, confusão mental, alteração de comportamento e convulsão. 

O tratamento é de suporte conforme a sintomatologia do paciente. Acredita-se que a 

ribavirina, um antiviral utilizado no tratamento de infecções como hepatite C e febre 

hemorrágica provocada pelo vírus da febre do Lassa, possa ser eficaz contra outros 

arenavírus. Mas sua eficácia é maior quando aplicada precocemente. 
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Governo encontra zika e herpes em macacos achados mortos em Aldeia e 

descarta febre amarela 
22/01/2020 11h31 

 
 

A hipótese de que os macacos encontrados mortos em Aldeia, no Grande Recife, estavam 

infectados pelo vírus da febre amarela foi descartada pela Secretaria Estadual de Saúde 

(SES). Dos 17 animais encontrados mortos entre dezembro e janeiro, seis tiveram material 

genético analisado e, em cinco deles, foi encontrado o vírus da zika, o que, até então, não 

havia acontecido no estado. 

 

A informação foi divulgada, nesta quarta-feira (22), pelo secretário estadual de saúde, André 

Longo, e pela secretária-executiva de Vigilância em Saúde, Luciana Albuquerque. Além da 

zika, também foi encontrado o vírus do herpes em três dos seis macacos que tiveram 

material analisado. Em dois dos seis animais, houve detecção dos dois tipos de vírus. 

 

Apesar de os macacos estarem infectados, o secretário de Saúde informou que não é 

possível cravar que a morte foi motivada por um ou pelos dois vírus. A hipótese de 

envenenamento também não foi descartada pela SES. 

"O que é importante destacar aqui é que o que mais nos preocupava, a febre amarela, foi 

descartada, mas ainda estamos aguardando análises para entender o que motivou a morte 

dos animais", afirmou Longo. 

Apesar de haver estudos que comprovam que o vírus da zika pode deixar os macacos mais 

frágeis, o fechamento do ciclo silvestre, ou seja, a presença do vírus nos mosquitos da 

região, não foi comprovada pela SES. 

 

"Estamos analisando para entender se havia no organismo dos macacos uma quantidade de vírus 

suficiente para matar os animais e também se os mosquitos estavam carregando o vírus. O que é 

importante frisar aqui é que a zika continua circulando no nosso estado e que precisamos manter a 

rotina de cuidados", disse Luciana. 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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O material genético dos macacos também passa por análise para detectar raiva, mas o 

resultado ainda não foi divulgado.  

"Esperamos ter o resultado até o fim do mês", declarou o secretário. 

 

Com o descarte de febre amarela, a secretaria informou que não serão mais feitas ações de 

vacinação dentro de condomínios em Camaragibe, mas a imunização segue ocorrendo nos 

postos de saúde. A vacinação contra a doença, no entanto, segue inclusa no calendário de 

Pernambuco e tem início em março em todo o estado. 

 

Neste mês de janeiro, mais de 28,3 mil pessoas foram vacinadas contra febre amarela no 

estado. Somente em Camaragibe, nos dois condomínios em que os macacos foram 

encontrados mortos, 2,3 mil pessoas foram imunizadas. 
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SC tem 11 casos confirmados de dengue em 2020 
23/01/2020 22h17 

 
Santa Catarina tem 11 casos de dengue em 2020, de acordo com o boletim da Diretoria de 

Vigilância Epidemiológica do estado (Dive-SC) divulgado nesta quinta-feira (23). Todos os 

pacientes foram infectados fora do território catarinense. O estado tem 2.052 focos do 

mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti, em 111 municípios. 

Este é o primeiro boletim da Dive-SC sobre as doenças passadas pelo inseto. Os números são 

relativos ao período de 29 de dezembro de 2019 a 18 de janeiro de 2020. 

Os pacientes que tiveram dengue são moradores de Balneário Piçarras, Florianópolis, 

Guaramirim, Jaraguá do Sul, Pomerode, São João Batista e Saudades. Eles pegaram a doença 

nos estados de São Paulo, Bahia, Paraná e Mato Grosso. 

O número de pessoas que tiveram a doença aumentou em relação a 2019. No mesmo 

período do ano passado, foram seis. 

 
Aumentou também o número de focos do mosquito transmissor. No mesmo período de 2019, eram 

1.403 em 96 municípios. Segundo o boletim, atualmente Santa Catarina tem 97 cidades infestadas 

pelo Aedes aegypti, conforme tabela abaixo. 

De acordo com o boletim, o estado não tem casos de febre de chikungunya ou vírus da zika 

em 2020. 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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Paraná soma 40 mortes de macacos por febre amarela, aponta boletim 
23/01/2020 06h52   

 
Quarenta macacos morreram por febre amarela no Paraná entre julho do ano passado e 

esta quarta-feira (22), segundo boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). 

Somente na última semana, conforme o boletim, foram sete mortes registradas. Outros 104 

casos da doença em macacos estão sendo investigados. Veja a lista dos municípios onde 

ocorreram as mortes no fim da reportagem. 

 

Os macacos não transmitem a febre amarela para humanos, segundo a secretaria. A doença 

é transmitida pelo mosquito contaminado com vírus. 

No entanto, segundo a Sesa, 15 casos suspeitos da doença em humanos no Paraná estão 

sendo investigados. 

 

Os últimos casos de febre amarela em área urbana foram registrados em 1942, de acordo 

com o Ministério da Saúde. Isso significa que os casos mais recentes foram transmitidos por 

mosquitos que vivem em campos ou florestas. 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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Como se prevenir 

Segundo o Ministério da Saúde, os casos de mortes de macacos por febre amarela se 

concentram em regiões que possuem baixa cobertura vacinal. No Paraná, em 2019, 81,7% 

do público-alvo foi imunizado. A meta era de 95%. 

A vacina contra o vírus está disponível na rede pública de saúde. As doses são recomendadas 

para pessoas entre nove meses e 59 anos de idade, que não tenham comprovação de 

vacinação. 

Também devem se imunizar pessoas que vivem em áreas de matas ou rios, ou que irão viajar 

para lugares onde há casos confirmados da doença. 

Conforme o Ministério, a partir deste ano crianças com quatro anos de idade receberão um 

reforço da vacina. 
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Autoridades dos EUA confirmam segundo caso de coronavírus no país 
24 jan.2020 

 

Um segundo caso de paciente com coronavírus foi confirmado hoje nos EUA. O Centro de 

Controle e Prevenção de Doenças (CDC) do país anunciou que exames confirmaram a 

presença do vírus em uma mulher de 60 anos, moradora de Chicago. Ela está isolada em um 

hospital da cidade para evitar a disseminação. 

 

"Ela está clinicamente estável", disse Allison Arwady, chefe de saúde pública de Chicago, em 

entrevista coletiva. A mulher em questão viajou de Wuhan, na China, para Chicago no dia 13 

de janeiro. Segundo a CNN, como ela não apresentou sintomas durante o voo, as 

autoridades acreditam que ela não tenha contaminado outros passageiros.  

 

Ainda de acordo com autoridades sanitárias norte-americanas, a mulher teve poucos 

contatos próximos desde que chegou à cidade, limitando um possível contágio. A diretora do 

CDC, Nancy Messonnier, relatou que, além dos dois casos confirmados, 11 pessoas avaliadas 

no país receberam diagnóstico negativo e outros 50 pacientes estão em análise. O primeiro 

caso do país foi anunciado no dia 21. 
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Estudo aponta 1 morte e 131 infectados por esporotricose no RN; 

pesquisadores alertam para crescimento da doença 
24/01/2020 19h07 

 
Uma pessoa morreu e pelo menos outras 131 já foram infectadas pela esporotricose - 
doença emergente provocada por fungos e transmitida por gatos - no Rio Grande do Norte 
desde 2016. Isso é o que indica um estudo realizado por pesquisadores da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Eles estão preocupados com o crescimento no 
número de pacientes e animais atingidos no estado. 
 
Essa micose chegou em solo potiguar há cerca de cinco anos. Hoje, os pesquisadores alertam 
que o fungo, do gênero Sporothrix, tem se espalhado muito rápido por Natal e região 
metropolitana, principalmente Parnamirim, Extremoz e São Gonçalo. A doença também já 
foi encontrada em Santo Antônio. 
A única morte no estado foi registrada em uma artesã de Parnamirim no ano de 2016. Ela 
contraiu a forma mais grave da doença, a pulmonar e, devido demora no diagnóstico, não 
resistiu. A probabilidade de óbito em humanos, no entanto, é baixa. Já nos animais, a 
esporotricose geralmente evolui para a morte, principalmente com a demora no início do 
tratamento. 
 
A infectologista Evelin Pipolo, do Departamento de Infectologia da UFRN, foi responsável por 
diagnosticar o primeiro caso em humanos no estado, em outubro de 2016 - nos gatos, a 
confirmação aconteceu em 2015. 
Segundo Pipolo, os pacientes infectados apresentam geralmente ferimentos visíveis devido a 
mordida ou arranhão de gatos. A infecção pode ocorrer também pelo contato do fungo na 
pele ou mucosa por meio de trauma decorrente de acidentes com espinhos, palha ou lascas 
de madeira e contato com vegetais em decomposição. Basta uma microlesão ou uma 
simples coçada de olho para o microrganismo se instalar. 
 
Segundo o biomédico Thales Arantes, do Instituto de Medicina Tropical (IMT/UFRN), essa 
espécie de fungo causa lesões mais graves e se prolifera em menor tempo quando 
comparada a outras, principalmente nos animais. “É importante o controle da esporotricose 
porque com um gato doente no ambiente doméstico, muito provavelmente, você e/ou 
algum membro da família irão contrair esporotricose também. As chances são de pelo 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2020/01/24/estudo-aponta-1-morte-e-131-infectados-por-esporotricose-no-rn-pesquisadores-alertam-para-crescimento-da-doenca.ghtml


13 

 
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Saúde 

Diretoria Executiva de Vigilância à Saúde 
 

Avenida Visconde de Suassuna, 658 – Santo Amaro – Recife/ PE CEP: 50.050-540 
Fone: (81) 3355-1891 e-mail: cievs@recife.pe.gov.br  / e-notifica: notifica@recife.pe.gov.br / Blog: 

http://cievsrecife.wordpress.com / 

menos 70%. Por isso, quanto mais rápido o diagnóstico e início do tratamento, menor será a 
dispersão do fungo no ambiente”, afirma o pesquisador. 
Tratamento 

Um dos fatores preocupantes é o desconhecimento sobre a doença, que pode retardar o 
diagnóstico - o período de incubação da esporotricose é variável, de uma semana a um mês, 
podendo chegar a seis meses após a entrada do fungo no organismo. O diagnóstico 
laboratorial dos casos humanos até o momento, tem sido realizado no laboratório da 
Faculdade de Farmácia da UFRN, no âmbito de um projeto de pesquisa. 
 
Para a médica Eveline Pipolo, outra preocupação é em relação à garantia do tratamento. "A 
esporotricose é tratada com Itraconazol, medicamento relativamente caro para pessoas em 
vulnerabilidade social. Seu custo médio é de R$ 80 mensais, com um tempo de tratamento 
que varia de três a seis meses, podendo se estender por um ano”, explica. 
Atualmente, o Ministério da Saúde tem fornecido o medicamento para o Departamento de 
Infectologia da UFRN, que funciona dentro do Hospital Giselda Trigueiro. Mas, para Pipolo, 
não é possível garantir que o fornecimento desse insumo continue por muito tempo se os 
casos aumentarem no estado. 
Transmissão 

Para os especialistas, a maior dificuldade está no número de animais abandonados. Eles 
estimam que pelo menos 150 mil felinos estejam pelas ruas, o que dificulta na forma de 
evitar a proliferação da micose. Até agora, 117 gatos foram diagnosticados com a doença, de 
195 amostras enviadas. "O controle da doença está intimamente ligado ao controle dos 
gatos”, reforçou Eveline Pipolo. 
 
A esporotricose é semelhante a doenças como carcinomas e leishmaniose. Por isso, é 
recomendado que os tutores, ao perceberem lesões na pele dos animais, os levem 
imediatamente ao médico veterinário, ou em casos extremos ao Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) do município, para que seja feito o diagnóstico. 
Os animais com suspeita da doença não devem ser abandonados. Caso o tutor não tenha 
condições de tratar o animal, ele deve procurar os CCZs. Animais em tratamento devem ficar 
isolados, geralmente em caixas ou espaços de contenção para evitar espalhar o fungo. A 
medicação precisa ser administrada via oral, o que, geralmente, acarreta traumas como 
arranhaduras ou mordidas. 
 
No caso de morte dos animais, não se deve enterrar ou jogar no lixo, pois como algumas 
espécies de Sporothrix são mais geofílicas, ou seja, têm afinidade pelo solo, elas manterão 
ativo o ciclo da doença. O correto é a incineração do corpo do animal, de maneira a 
minimizar a contaminação do meio ambiente. O ambiente onde está ou esteve o animal 
contaminado também precisa ser desinfetado. 
Segundo o Instituto Oswaldo Cruz, 65 pessoas no Brasil entre 1991 e 2015 morreram por 
causa da esporotricose - 36 só no Rio de Janeiro. 
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Febre maculosa: 2ª morte suspeita 

25/01/2020 - 06h00 

 

Ipaussu - Ipaussu (120 quilômetros de Bauru) registrou na manhã desta sexta-(24) a segunda 

morte da semana por suspeita de febre maculosa. O paciente, um garoto de 8 anos, estava 

internado em estado gravíssimo na UTI da Santa Casa de Ourinhos. Na segunda-feira (20), 

um menino de 11 anos morreu com sintomas da doença na Santa Casa da cidade. 

Haroldo Fernandes Marcondes Balieiro era morador de Ipaussu. A Santa Casa de Ourinhos 

informou que ele morreu às 10h40 e que aguarda o resultado de exames feitos pelo 

Instituto Adolfo Lutz para a confirmação da causa do óbito. O corpo é velado no Velório 

Municipal e será sepultado neste sábado (25), às 9h, no Cemitério de Ipaussu. 

Conforme divulgado pelo JC, na segunda-feira (20), João Gabriel Nunes Martins morreu na 

Santa Casa de Ipaussu com suspeita de febre maculosa. Neste caso, também são aguardados 

laudos médicos para a confirmação da causa da morte. No dia 3 de outubro de 2019, um 

adolescente de 15 anos morreu na cidade com o diagnóstico da doença. 

Nesta semana, em nota, a Prefeitura de Ipaussu disse que mantém protocolo de 

atendimento especializado para casos suspeitos de febre maculosa em toda rede municipal 

de saúde. "A Prefeitura vem tomando todas as providências no combate à febre maculosa e 

executando todas as diretrizes necessárias em relação ao manejo das capivaras", citou. 

"Foi firmado também convênio com a Unesp de Botucatu, que fará todo processo de 

manejo". As capivaras habitam o Lago Municipal há anos e são hospedeiras do carrapato 

estrela, vetor da bactéria que transmite a doença. Nesta sexta-feira (24), servidores 

municipais iniciaram a construção de uma cerca no lago para que os animais fiquem isolados 

e, posteriormente, sejam submetidos a exames. 
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Coronavírus chega à Malásia e à Austrália 
25/01/2020 02h35 
 

Os governos da Malásia e da Austrália registraram cinco casos de coronavírus. Neste sábado 

(25), quatro pacientes foram diagnosticados com a doença respiratória no país do sudeste 

asiático, enquanto o caso australiano se tornou o primeiro na Oceania. Com isso, são 11 os 

países em 4 continentes afetados pela infecção que surgiu na China e já matou 41 pessoas 

desde o início do ano. 

 

Ainda no fim de semana, o Japão confirmou o 3º caso da doença. 

O que se sabe e o que ainda é dúvida sobre o novo vírus que surgiu na China. Segundo o 

ministro da Saúde da Malásia, Dzulkefly Ahmad, as três pessoas com a doença têm 

nacionalidade chinesa e são a mulher e dois netos de um homem de 66 anos que foi 

diagnosticado com a infecção em Singapura. 

 

Na Austrália, o caso confirmado é de um homem que chegou a Melbourne, no sudeste do 

país, há uma semana procedente da cidade de Wuhan, epicentro do surto na China. Segundo 

as autoridades australianas, ele está isolado com pneumonia e seu quadro é estável. 

Na sexta-feira (24), os Estados Unidos confirmaram o 2º caso da doença no país, e a França 

registrou 3, os primeiros na Europa. Também há casos no Nepal, na Tailândia, Vietnã, Arábia 

Saudita, Coreia do Sul e Japão. 

 

Coronavírus em quatro continentes 

Até o momento, além da China, que tem o maior número de confirmações da doença, dez 

países em quatro continentes já identificaram e isolaram pacientes com coronavírus. 
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Na China, onde o surto começou e o único país a registrar mortes, o número de vítimas 

fatais subiu para 41 na sexta-feira. São 39 mortos apenas na província de Hubei, que 15 teve 

casos confirmados em um mesmo dia. 
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Na região, onde fica a cidade de Wuhan, há um total 729 infecções e 4.711 pessoas em 

observação. A província de Hubei tinha 13 cidades com restrições de circulação até sexta-

feira, o que afeta cerca de 40 milhões de pessoas. 

As restrições incluem fechamento de estações de trens, rodoviárias, transportes urbanos e 

de circulação de carros por algumas estradas. As autoridades ainda não informaram quando 

essas medidas serão retiradas. 

Novos hospitais 

A China está em uma corrida científica e estrutural para conter o avanço de novos casos de 

coronavírus. Além de desenvolver pesquisas para identificar detalhes da cepa do vírus e de 

impor restrições de circulação e fechamento de pontos turísticos, o país está construindo 

dois hospitais para tratar exclusivamente dos infectados. 

Os empreendimentos segum o modelo de Pequim para tratamento de doenças respiratórias 

agudas, conhecidas como SARS. O primeiro hospital terá 1 mil leitos, uma área de 25 mil m² 

e deverá ser inaugurado em 3 de fevereiro. O segundo, anunciado neste sábado, deve ter 

1,3 mil leitos e será entregue em 15 dias. 
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Mortes por coronavírus na China já chegam a 80 
26/01/2020 21h23   

 

Subiu para 80 o número de mortos por coronavírus na China, segundo as autoridades locais. 

Neste domingo (26), foram relatadas mais 24 mortes na província de Hubei, onde fica a 

cidade de Wuhan - local mais afetado. 

 

O país anunciou ainda que chegou a 2.761 casos suspeitos, sendo 2.744 na China e 17 nos 

territórios de Hong Kong, Macau e Taiwan. 

 O que se sabe e o que ainda é dúvida sobre o coronavírus 

 Número de países com casos confirmados 

  

Também neste domingo, o ministro da Comissão Nacional de Saúde da China, Ma Xiaowei, 

disse que o novo coronavírus pode se espalhar antes mesmo do aparecimento de sintomas. 

Segundo a Reuters, Ma afirmou ainda que a capacidade de transmissão do coronavírus está 

se fortalecendo e reforçou as ações de contenção, que até agora incluem restrições de 

transporte e viagens e o cancelamento de grandes eventos, serão intensificados. 

 

Ma disse também que o período de incubação do coronavírus pode variar de um a 14 dias, e 

que o vírus é infeccioso durante a incubação, o que não foi o caso da Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SARS), um coronavírus que se originou na China e matou quase 800 pessoas 

em todo o mundo, entre 2002 e 2003. 

 

Como medida de prevenção do surto, o governo chinês anunciou que vai estender o recesso 

de Ano Novo até o dia 2 de fevereiro em todas as escolas do país. 

Ainda neste domingo, a China anunciou uma proibição nacional da venda de animais 

silvestres em mercados, restaurantes e plataformas de comércio eletrônico. Acredita-se que 
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o vírus tenha se originado no final do ano passado em um mercado na cidade chinesa de 

Wuhan, que vendia ilegalmente animais selvagens. 

 

Enquanto isso, os Estados Unidos confirmaram mais três casos da doença, chegando agora a 

cinco. Segundo o Departamento de Saúde Pública, as pessoas retornaram de viagens a 

Wuhan e, ao apresentar sintomas, foram a hospitais – duas na Califórnia e uma no Arizona – 

onde estão recebendo tratamento. Seus nomes e localizações exatas não foram divulgados. 

Os dois primeiros casos tinham sido registrados em Washington e Illinois. 

 

Criança brasileira com suspeita da doença 

Uma criança brasileira de 10 anos está internada nas Filipinas com suspeita de coronavírus, 

segundo o site da rede local ABS-CBN News. Ela esteve na cidade chinesa de Wuhan com os 

pais, que também estão em isolamento no mesmo hospital, por precaução. 

Segundo o doutor Audie Cipriano, chefe dos médicos do hospital ng Palawan, em Puerto 

Princesa, a criança foi hospitalizada com febre e dificuldade para respirar na madrugada de 

sábado, enquanto seu pai apresentava apenas dor de garganta. 

 

Além da criança brasileira, uma menina taiwanesa de seis anos também está em isolamento 

por suspeita de contaminação. Ela tem pneumonia, e seus pais disseram que ela teve 

contato com pessoas que estiveram em Wuhan, cidade chinesa que registra a grande 

maioria dos casos. As duas crianças ainda aguardam os resultados de seus testes, e devem 

permanecer em isolamento por um período de cinco a 14 dias. 
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