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Coronavírus: número de mortes aumenta à medida que o vírus se espalha por todas as regiões 
chinesas 
O número de mortos pelo surto de coronavírus aumentou para 170, e um caso confirmado no Tibete 

significa que atingiu todas as regiões da China continental. 

Por BBC News - 30/01/2020 08:00 - https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51305526 

 

Coronavírus: cientistas correm para desenvolver vacina 

As autoridades chinesas divulgaram seu código genético muito rapidamente. Essa informação ajuda 

os cientistas a determinar de onde o vírus provavelmente veio, como ele pode sofrer mutações à 

medida que o surto se desenvolve e como proteger as pessoas contra ele. 

Por BBC News – 30/01/2020 02:00 - https://www.bbc.com/news/health-51299735 

 

Rússia decide fechar a fronteira com a China por causa do coronavírus 

Até o momento, 170 já morreram na China por causa do vírus. Mais de 7,7 mil pessoas foram 

infectadas em pelo menos outros 15 países. 

Por G1 - 30/01/2020 07h02 - https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/01/30/russia-vai-fechar-a-
fronteira-com-a-china-por-causa-do-coronavirus.ghtml 

 

Duzentos americanos enfrentarão quarentena na Califórnia 

Cerca de 200 cidadãos dos EUA devem ficar em quarentena na Califórnia depois de chegarem de 

Wuhan, na China, em meio ao surto de coronavírus. 

Por BBC News - 29/01/2020 - https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51299635 
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Casos confirmados de coronavírus na China chegam a 7,7 mil, com 170 mortos 

Até esta quarta-feira (29), Brasil tinha suspeitas da doença e mais de 30 notificações. OMS vai se 

reunir para avaliar se declara alerta global. 

Por G1 - 29/01/2020 20h31 - 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/01/29/numero-de-mortes-por-causa-
do-novo-coronavirus-ja-passa-de-160-na-china.ghtml 

 

Brasil tem 9 casos suspeitos de coronavírus em 6 estados 

Desde 18 de janeiro, país descartou 4 casos. País recebeu 33 notificações do 2019-nCoV, e já excluiu 

20. 

Os casos suspeitos foram registrados em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Paraná e 

Ceará. Todos os pacientes estão passando por testes genômicos para uma possível confirmação do vírus 

2019-nCoV.  

Por G1 - 29/01/2020 16h46 - 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/01/29/brasil-tem-nove-casos-

suspeitos-de-coronavirus-e-33-notificacoes.ghtml 
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