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Propósito: 
Busca de rumores de eventos de saúde pública é diária com elaboração quinzenal de clipping 

para envio para Rede CIEVS 

Passos: 

 

Na primeira hora da manhã, será destinada a captura de rumores. 

Diariamente é realizada a detecção de rumores sobre a situação epidemiológica do Brasil e 
cenário internacional. Utiliza-se o Epidemic Intelligence Open Sources (EIOS), Sistema de 
Inteligência Epidêmico de fontes abertas, da Organização Pan-americana de Saúde e 
Organização Mundial de Saúde (OPAS/OMS) que contempla mais de 13.700 fontes de 
informações entre mídias (jornais, mídias sociais) e sites relevantes como Global Public Health 
Intelligence Network (GPHIN), Program for Monitoring Emerging Diseases (ProMED), 
HealthMap. 

HealthMap 

1) Entrar no site do healthmap (www.healthmap.org) 

Ao entrar na página inicial do site no campo superior esquerdo clicar na lupa e colocar os 
seguintes filtros de busca: 

- Localização: clicar em all locations  

- Data: clicar na aba e selecionar o today  

2) Separar as notícias como Nacionais e Internacionais (avaliar as relevantes) 
3) Copiar o nome e o link da notícia e colar em documento em word   

 

ProMED 

4) Entrar no site do ProMED (www.promedmail.org) 

Ao entrar na página inicial aparece um quadro com várias abas, selecionar a aba: Latest (últimas 
atualizações) e verificar as notícias de acordo com a data da busca. 

5) Separar as notícias como Nacionais e Internacionais (avaliar as relevantes) 
6) Copiar o nome e o link da notícia e colar em documento em word   

RSSOWL 

1) Entrar no site do RSSOWL (www.rssowl.org) 
2) No primeiro acesso é necessário realizar o download 

SUPORTE 

http://plataforma.saude.gov.br/coronavirus/virus-respiratorios/ 

 

SES SC E SITES LOCAIS PARA BUSCA DE REUMORES   

 

Depois de realizada a busco com os artigos selecionados deverá ser encaminhado a todos os 
parceiros da Rede CIEVS, via wthaz, as redes sociais dos municípios, aos colaboradores da saúde 
do município e no site da prefeitura no link do CIEVS Fronteira.  
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