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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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CHINA REGISTRA SURTO DE GRIPE AVIÁRIA 
03/02/2020  às 14h20 

 

Além de lidar com a epidemia do coronavírus, que já contaminou mais de 17 mil pessoas no país, a 
China registra agora um novo surto de gripe aviária. Uma versão agressiva do H5N1 foi detectada em 
uma fazenda na cidade de Shaoyang, província de Hunan, informou o Ministério da Agricultura e 
Assuntos Rurais. Os primeiros casos foram relatados no sábado (1º), em uma fazenda com 7.850 
galinhas, das quais 4.500 morreram devido à gripe. 
 
As autoridades já sacrificaram 17.828 aves após o anúncio. A gripe aviária é altamente contagiosa 
entre os animais. Há contágio para humanos que tenham contato com os animais, mas a transmissão 
entre humanos é mais rara. Segundo o jornal New York Times, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) pediu atenção aos casos em seres humanos para que se monitore a transmissão nesse novo 
registro da doença. 
 
Segundo dados da OMS, desde 2003, a gripe aviária H5N1 matou cerca de 455 pessoas em todo o 
mundo. O registro de gripe aviária é novo baque no agronegócio chinês. Ocorre no momento em que 
país previa aumento na produção e consumo desse tipo de carne para compensar outro problema 
sanitário local, o surto de peste suína africana. Os primeiros casos da peste suína foram registrados 
em agosto de 2018. De lá para cá, reduziu quase pela metade o rebanho de porcos do país, segundo 
dados oficiais. A doença chegou a todas as províncias e já há casos em vários outros países. 
 
Devido ao abate de matrizes, a previsão era de queda de 15% na oferta de carne suína neste ano, 
apontou um relatório do Rabobank, banco especializado em agronegócio. Nesta segunda-feira (3), 
em seu primeiro dia de operação desde o dia 23 de janeiro, o mercado de ações chinês fechou com 
forte queda devido ao temor da ampliação da epidemia de coronavírus. 
 
O índice que reúne todas as ações negociadas na Bolsa de Xangai terminou o dia com queda de 
7,72%. Já a Bolsa de Shenzhen recuou 8,41%. Foi a maior queda diário desde 2015, em um momento 
de pânico nos mercados pela epidemia do novo coronavírus no gigante asiático. 
 
Mais de 2.600 ações caíram até o limite diário de 10%, de acordo com a agência Bloomberg. 
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MORTES POR SUSPEITA DE CONSUMO DE CERVEJA CONTAMINADA CHEGAM A SEIS 
03/02/2020 às 20h33 

 

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) divulgou hoje (3) boletim atualizando 
para seis o número de mortos que podem ter se intoxicado por dietilenoglicol. A suspeita é de que as 
vítimas tenham ingerido a substância ao consumir cervejas da marca Backer. 

Até sexta-feira (31), quando foi divulgado o último boletim, quatro mortes estavam confirmadas. Das 
duas novas vítimas, apenas uma teve a identidade revelada. Trata-se do juiz João Roberto Borges, de 
74 anos, cujo falecimento já havia sido informado oficialmente nesta manhã pelo Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT-MG), onde ele trabalhava. 

Por enquanto, só houve confirmação laboratorial da intoxicação por dietilenoglicol em uma morte: a 
vítima era um homem que morreu em 7 de janeiro. Os outros casos que resultaram em óbito ainda 
estão sendo examinados e são tratados oficialmente como suspeitos. No entanto, todos estão 
associados a sinais e sintomas compatíveis com o quadro de intoxicação por dietilenoglicol. Além dos 
seis casos que resultaram em mortes, há 21 suspeitos e três com confirmação laboratorial. São 30 
casos ao todo, dos quais 26 em pacientes do sexo masculino e quatro do sexo feminino. 

As ocorrências ganharam notoriedade na primeira semana de janeiro, quando houve uma busca por 
serviço médico de pacientes relatando náusea, vômito e dor abdominal. Em alguns casos, houve 
rápida evolução para um quadro de insuficiência renal e alterações neurológicas, como paralisia 
facial e borramento visual. 

Nas redes sociais de moradores de Belo Horizonte, começaram a circular mensagens associando o 
problema de saúde ao consumo da cerveja Belorizontina, um dos rótulos produzidos pela Backer. A 
empresa chegou a afirmar que se tratava de informação inverídica e ameaçou entrar com ação 
judicial contra os responsáveis por sua disseminação. No entanto, em 9 de janeiro, a Polícia Civil 
encontrou amostras de dietilenoglicol em dois lotes da Belorizontina. Quatro dias depois, foi 
identificado o terceiro lote contaminado. 

A Backer nega o uso da substância em sua produção e diz que colabora com as investigações. De 
acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, já se confirmou a contaminação 
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em 41 lotes de 10 rótulos distintos da cervejaria. A pasta interditou preventivamente a fábrica em 10 
de janeiro. A comercialização de todos os produtos da Backer está suspensa. 

O dietilenoglicol costuma ser usado em sistemas de refrigeração, devido a suas propriedades 
anticongelantes. Sua toxidade é conhecida desde 1937, quando foi incluído na fórmula de um xarope 
e levou mais de 100 pessoas à morte nos Estados Unidos. O químico responsável pelo produto, 
Harold Watkins, acabou se suicidando. O episódio acabou contribuindo para que a Congresso norte-
americano aprovasse uma lei dando autoridade para a Food and Drug Administration (FDA) fiscalizar 
de forma mais rígida os processos de produção de alimentos, medicamentos e cosméticos. 

Casos de intoxicação já foram relatados em outros países, como África do Sul, China, Espanha e 
Nigéria. Este último registrou o episódio mais recente: em 2008 o dietilenoglicol matou 84 crianças 
nigerianas. As investigações revelaram que todas elas consumiram um medicamento chamado My 
Pikin Baby, contaminado com a substância. 
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BEBÊ É DIAGNOSTICADO COM CORONAVÍRUS 30 HORAS APÓS NASCER NA CHINA 
05/02/2020  às 11h45 

 

Um bebê de Wuhan, China, foi diagnosticado com o novo coronavírus apenas 30 horas após o 
nascimento. Segundo informações da televisão estatal nesta quarta-feira (5), após exames, o recém-
nascido apresentou sorologia positiva para 2019-nCoV. 
O bebê seria a pessoa mais jovem infectada pelo vírus, de acordo com a agência France Presse. A 
epidemia do novo coronavírus matou quase 500 pessoas na China desde o primeiro caso, no final do 
ano passado. 
 

Especialistas ouvidos pela rede de televisão pública CCTV disseram que este poderia ser um caso de 
"transmissão vertical". Isso porque a mãe da criança, antes de dar à luz, realizou o teste para o vírus 
e o resultado foi positivo. 
A infecção poderia ter sido passada de mãe para filho durante a gravidez, parto ou imediatamente 
após o parto. 
 

ATUALIZAÇÃO: na sexta (7), um especialista chinês afirmou que não existem dados suficientes que 
comprovem a transmissão de mãe para filho do novo coronavírus 2019-nCoV. De acordo com Wang 
Guiqiang, presidente da Sociedade de Doenças Infecciosas da Associação Médica Chinesa, a infecção 
deste bebê deve ter ocorrido pelo toque. Gotas respiratórias e transmissão de contato são os 
principais meios de infecção por coronavírus. 
 

Na segunda-feira (3) a agência oficial de notícias Xinhua informou que um outro bebê, filho de mãe 
infectada, nasceu saudável e sem sinal da infecção pelo novo coronavírus na província de 
Heilongjiang, a mais de 2 mil quilômetros do epicentro da doença. 
A comissão nacional de saúde da China disse na terça-feira (4) que a pessoa mais velha diagnosticada 
com o vírus tem 90 anos e que 80% das mortes registradas foram em pacientes com 60 anos ou mais. 
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CASOS DE FEBRE AMARELA EM HUMANOS ACENDEM ALERTA SOBRE PERIGOS DA DOENÇA 

EM SC  
06/02/2020 às 13h45 

 

A confirmação do segundo caso do ano de febre amarela em humanos em Santa Catarina e a morte 
de 187 macacos somente no mês de janeiro acendem um alerta importante sobre os perigos da 
doença e a importância da vacinação. 

Em 2019, Santa Catarina registrou dois casos da doença, e nas duas situações os pacientes 
morreram. Neste ano, em apenas um mês, outros dois pacientes já tiveram a confirmação da 
doença. O caso mais recente foi confirmado na segunda-feira e envolve um homem de 40 anos, 
morador de Jaraguá do Sul, no Norte de SC. Ele está internado no Hospital Nereu Ramos, em 
Florianópolis, referência em infectologia no Estado. 

Outro caso da doença acomete um homem de 47 anos, morador de São Bento do Sul, também na 
região Norte de SC. Ele está internado na mesma unidade hospitalar. Os dados são da Diretoria de 
Vigilância Epidemiológica (Dive-SC). 

SC tem 187 mortes de macacos em um mês 

Além dos casos da febre amarela em humanos, a doença também preocupa quando atinge macacos. 
Os primatas são os primeiros a sentirem a presença do vírus que transmite a febre amarela quando 
ele está presente em alguma região. 

Em Santa Catarina, somente no mês de janeiro deste ano 187 macacos morreram, tendo como 
principal suspeita a febre amarela. Dois casos já tiveram a confirmação da causa como febre amarela 
– foram macacos encontrados em Blumenau e Pomerode. 

O número é oito vezes maior do que o registrado no mês de janeiro de 2019, quando houve 23 
mortes de primatas – quatro foram indeterminadas e as demais descartadas do quadro de febre 
amarela. 
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Em apenas um mês, o número de macacos mortos também equivale a metade dos casos de primatas 
mortos contabilizados ao longo de todo o ano de 2019. 

Outros 60 casos de macacos mortos ou adoecidos ainda estão em investigação. Um dos casos foi 
descartado e outros 124 não tiveram a causa da morte determinada por conta do avançado estado 
de decomposição dos animais encontrados. 

Em todo o ano de 2019, nove mortes de macacos tiveram a febre amarela como causa confirmada 
por exames.  

Os principais sintomas da febre amarela são início súbito de febre, calafrios, dor de cabeça intensa, 
dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas, vômitos, fadiga e fraqueza.  Em casos graves, a 
doença provoca complicações como febre alta, coloração amarelada da pele e da parte branca dos 
olhos, hemorragia, e até choque e insuficiência de múltiplos órgãos. 

Segundo o Ministério da Saúde, de 20% a 50% das pessoas que desenvolvem febre amarela grave 
podem morrer. Por isso, é importante procurar ajuda médica assim que surgirem os primeiros sinais 
e sintomas. 

Macaco não transmite a febre amarela 

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive-SC) alerta para o fato de que o macaco não transmite a 
febre amarela – pelo contrário, é um aliado na luta para prevenir a doença, já que os primatas 
costumam ser os primeiros a serem impactados com a circulação do vírus em uma região. A febre 
amarela é transmitida por mosquitos que habitam em áreas de mata. 

A única forma de prevenção à febre amarela é a vacina. Segundo o último relatório da Dive-SC, o 
Estado tinha até a última semana de janeiro 83,83% de cobertura vacinal. O recomendado pelo 
Ministério da Saúde é de percentuais acima de 95%. 
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PANGOLIM, MAMÍFERO EM EXTINÇÃO, PODE SER POSSÍVEL HOSPEDEIRO INTERMEDIÁRIO 

DO CORONAVÍRUS, DIZEM CIENTISTAS CHINESES 
07/02/2020  às 09h46 

 

O pangolim, um pequeno mamífero conhecido por suas escamas e ameaçado de extinção, pode ter 
tido um papel intermediário na transmissão ao homem do novo coronavírus, que já matou mais de 
600 pessoas na China, de acordo com as agências de notícias Reuters e France Presse. 
A afirmação é de pesquisadores da Universidade de Agricultura do Sul da China. Eles identificaram o 
pangolim como um possível "hospedeiro intermediário" que facilitou a transmissão do vírus, 
informou a universidade em um comunicado, sem dar mais detalhes. 
 
"Esta última descoberta será de grande importância para a prevenção e o controle da origem [do 

vírus]", informou a Universidade Agrícola do Sul da China, que liderou a pesquisa, em comunicado 

em seu site. 

Dirk Pfeiffer, professor de veterinária da Universidade da Cidade de Hong Kong, alertou que o estudo 
ainda está longe de provar que os pangolins transmitiram o vírus, segundo relato à Reuters. 
"Você só pode tirar conclusões mais definitivas se comparar a prevalência [do coronavírus] entre 

espécies diferentes com base em amostras representativas, o que essas quase certamente não são", 

afirmou Dirk Pfeiffer. 

Mesmo assim, Pfeiffer afirma que ainda é necessário estabelecer um vínculo com os seres humanos 
através dos mercados de alimentos de Wuhan, considerado o ponto inicial da transmissão do vírus. 
 

Embora protegido pelas leis internacionais, o pangolim é um dos mamíferos mais traficados da Ásia. 
Sua carne é considerada uma iguaria em países como a China e o Vietnã e suas escamas são usadas 
na medicina tradicional, de acordo com a organização não-governamental World Wildlife Fund 
(WWF). 
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Em 2016, a Convenção Internacional sobre o Comércio de Espécies Selvagens Ameaçadas de Extinção 
introduziu o pangolim em uma lista que proíbe sua comercialização. De acordo com as ONGs, porém, 
apesar desta medida, o tráfico ilegal dessa espécie continua aumentando. 
 
Do morcego ao pangolim 

Pesquisas anteriores já traçaram que os genomas do 2019-nCOV e os que circulam no morcego são 
96% idênticos. 
 
O vírus do morcego não é, porém, capaz de se fixar em humanos receptores e, sem dúvida, precisa 
passar por outra espécie para se adaptar ao homem, o que é chamado de "hospedeiro 
intermediário". 
Uma das possibilidades investigadas pelos cientistas é a de que os morcegos são o reservatório do 
vírus, que se espalhou de morcegos para humanos através do tráfego ilegal de pangolins. 
 

Pesquisa 

Os cientistas estudaram 1 mil amostras de animais selvagens. Com isso, determinaram que os 
genomas das sequências de vírus estudadas no pangolim eram 99% idênticos aos dos pacientes 
infectados pelo coronavírus em Wuhan. 
 
Dada a natureza do novo coronavírus, os especialistas suspeitam de que havia um mamífero que agia 
como um "hospedeiro intermediário". Por algum tempo, pensaram na cobra, mas essa hipótese foi 
descartada. 
 
Na epidemia de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars), entre 2002 e 2003 na China, também 
causada por um coronavírus, o hospedeiro era o civet, um pequeno mamífero de carne muito 
apreciada na China. 
 
Para conter a epidemia, o governo chinês anunciou, no final de janeiro, uma proibição temporária do 
comércio de animais silvestres. Criação, transporte e venda de todas as espécies selvagens também 
estão proibidos por tempo indeterminado. 
 
Todos os anos, 100.000 pangolins são comercializados ilegalmente na Ásia e na África, sendo uma 
espécie mais cobiçada por traficantes de animais selvagens do que elefante, ou rinoceronte, segundo 
a ONG WildAid. 
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BRASIL CAPACITA NOVE PAÍSES PARA DIAGNÓSTICO DO NOVO CORONAVÍRUS 
07/02/2020 às 16h03 

 
 

Após dois dias de treinamento, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) encerrou hoje (7) a capacitação 
técnica de dez representantes de nove países das Américas do Sul e Central para o diagnóstico 
laboratorial da nova variante do coronavírus, batizada de 2019-nCoV. 

A iniciativa é resultado de articulação entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da 
Saúde (Opas) para compartilhar experiências, fortalecer as capacidades diagnósticas nacionais e 
regional e garantir que os países das Américas estejam preparados para responder à emergência 
sanitária com os mesmos protocolos de análise adotados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 
e já implementados no Brasil. 

“Diante dos desafios de uma emergência, a cooperação internacional tem aqui uma base importante 
quando sabemos que não existe possibilidade de trabalhar que não seja de forma cooperativa 
internacionalmente. Até porque vivemos tempos de interdependência sanitária. De uma maneira 
mais simples: vírus não tem fronteira”, disse a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade. “É um novo 
vírus: não podemos superestimar nem subestimar esse quadro”. 

Especialistas da Argentina, Bolívia, Colômbia, do Chile, Equador, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai 
participaram da oficina de detecção e diagnóstico laboratorial do novo coronavírus. 

 

Risco baixo 

O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira, que participou do 
evento na Fiocruz, avaliou como “baixo” o risco de chegada ao Brasil do novo coronavírus no 
momento. O Brasil tem nove casos suspeitos.  

“A OMS estabelece como risco global alto, com o risco na China muito alto, e nós, no Brasil, 
considerando nossas características, entendemos que o risco é baixo neste momento. Não temos 
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voo direto para a China e até o momento não temos caso confirmado. Podemos ter? Sim, 
podemos ter. E para isso que estamos trabalhando para evitar que, ao identificarmos, que esse vírus 
não se espalhe demasiadamente e a gente consiga interromper a cadeia de transmissão”. 

O secretário elencou alguns fatores para que o risco não seja considerado alto como o fato de o país 
estar no verão, época menos propícia para a ocorrência de doenças respiratórias, e as rigorosas 
medidas de contenção do surto adotadas pela nação chinesa. 

“O vírus tem se apresentado com características de transmissão menores do que a expectativa que 
tínhamos há algumas semanas. Estamos com capacidade para detecção do vírus em tempo muito 
hábil. Apesar de termos o carnaval, não é uma festa de interesse dos chineses porque está muito 
próxima do feriado do Ano Novo chinês e eles estão evitando sair do país”, disse o secretário. 

No dia 30 de janeiro, a Fiocruz recebeu fragmentos do material genético do novo coronavírus que 
serão utilizados para aprimorar os protocolos de testagens realizados no Brasil. As amostras vieram 
de Berlim e foram trazidas pela Opas, que representa a Organização Mundial da Saúde no continente 
americano. Como laboratório de referência, a Fiocruz recebe uma amostra dos casos suspeitos no 
Brasil para garantir a qualidade dos testes.   
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DETENTO MORRE POR SUSPEITA DE MENINGITE E GOVERNO CONFIRMA CASO DA 

DOENÇA NO MESMO PRESÍDIO 
07/02/2020  às 16h17 

 

Por causa dos dois casos na mesma unidade, a Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres) 
suspendeu todas as visitas no PVSA, durante o fim de semana. Na unidade, segundo o governo, há 
601 presidiários. 
 
O primeiro paciente foi um homem de 22 anos, que estava preso por roubo. José Aroldo de Lima foi 
internado no Hospital João Murilo, em Vitória, e morreu nesta sexta-feira. 
 
O segundo caso a ser notificado foi o de um homem de 28 anos, cujo nome não foi divulgado. Ele foi 
internado na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Correia Picanço, no Recife, e segundo a 
Secretaria Estadual de Saúde (SES) "vem recebendo a devida assistência na unidade, referência 
estadual para doenças infectocontagiosas". 
 
De acordo com Roberta Ventura, diretora do Hospital João Murilo, o primeiro detento foi transferido 
para o Correia Picanço. Ele chegou na tarde da quinta-feira (6) e o caso evoluiu rapidamente. 
 
"Ele estava até bem, mas evoluiu para óbito rapidamente. Mas não há motivo para pânico, porque a 
doença só pega através do contato direto com paciente, com a saliva, secreção", afirmou a diretora. 
Por causa dos casos notificados, todos os detentos receberam uma dose de antibiótico, que é a 
profilaxia indicada para casos desse tipo. A SES, junto com a Seres, informaram que não há nenhum 
outro paciente com sintomas da doença no presídio. 
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CHEGA A 64 NÚMERO DE INFECTADOS POR NOVO CORONAVÍRUS EM CRUZEIRO NO 

JAPÃO 
08/02/2020  às 12h20 

 

O número de pessoas infectadas com o novo coronavírus no cruzeiro "Diamond Princess", em 
quarentena no Japão, subiu para 64 neste sábado (8), afirmou o ministro da Saúde do Japão. A 
quarentena pode se estender até o dia 19 de fevereiro. 
Até sexta, havia 61 casos no navio, entre eles o de um argentino – primeiro latino-americano a ser 
diagnosticado com o vírus 2019-nCoV. 
 
Os três novos casos foram diagnosticados entre sexta e sábado e os pacientes foram levados a um 
hospital para tratamento. 
Ao todo, 3,7 mil passageiros e tripulantes estão a bordo do navio. Alguns passageiros passam a maior 
parte do dia confinados em um camarote sem janela. Eventualmente, têm permissão para deixar 
suas cabines. 
 
Exames 
Entre os 3,7 mil passageiros no navio, 280 foram submetidos a exames. Inicialmente, foram testados 
pessoas com sintomas ou que estiveram em contato com um passageiro que havia desembarcado 
em Hong Kong e que foi diagnosticado com o vírus – o homem de 80 anos viajou de avião para a 
cidade de Yokohama em 20 de janeiro, embarcou no cruzeiro e desembarcou em 25 de janeiro, ainda 
em Yokohama. 
 
Depois, os testes foram estendidos às pessoas mais vulneráveis a bordo, como os idosos e aqueles 
que estiveram em contato com os novos casos de infectados. 
 
Apoio psicológico 
Na sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu ao Japão que tome todas as medidas 
necessárias para os passageiros do "Diamond Princess" confinados a bordo, incluindo apoio 
psicológico. 
 
"Pode se fazer muitas coisas para ajudar estes pacientes. Não apenas do ponto de vista de sua saúde 
física, mas também por sua saúde mental", declarou à imprensa um alto cargo da OMS em Genebra, 
Michael Ryan. 
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O primeiro caso em território japonês foi confirmado em 28 de janeiro. De acordo com o Ministério 
da Saúde do Japão, o paciente era um motorista de ônibus de 60 anos que transportou um grupo de 
viajantes de Wuhan entre 8 e 16 de janeiro. 
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