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Coronavírus: Reino Unido doa £ 20m para acelerar vacina Por BBC News 

03/02/2020 - https://www.bbc.com/news/health-51352952 

O governo doou £ 20 milhões para um plano de ruptura do pescoço para produzir uma 

vacina para combater o novo e mortal coronavírus. 

O secretário de Saúde Matt Hancock disse que o dinheiro ajudaria o Reino Unido a 

liderar o caminho para o desenvolvimento de uma nova inoculação . 

 

 

Coronavírus: Brasil vai decretar situação de emergência 

: Por R7 03/02/2020 13:58 - https://noticias.r7.com/saude/coronavirus-brasil-vai-

decretar-situacao-de-emergencia-03022020 

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou nesta segunda-feira (3) que 

o governo federal irá elevar o grau de risco ao nível 3, de "emergência em saúde 
pública" em território nacional, devido ao avanço do coronavírus. 

Segundo o ministro, mesmo sem um caso confirmado da doença no Brasil, o cenário 

será antecipado para dar mais agilidade administrativa ao governo para contratações 

de equipamentos de segurança, como máscaras e luvas para agentes de saúde, assim 

como para a operação de retirada de brasileiros que estão na região de Wuhan, na 

China, epicentro da doença 

Caso suspeito do novo coronavírus no Ceará é descartado pelo Ministério da 

Saúde : Por G1  03/02/2020 16:29 - 

https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2020/02/03/caso-suspeito-do-novo-coronavirus-

no-ceara-e-descartado.ghtml 
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A Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) informou, nesta segunda (3), que o paciente, de 27 

anos, foi "diagnosticado com rinovírus, causador de resfriados comuns". O órgão comentou 

ainda que o paciente está internado no Hospital Regional Norte, em Sobral, mas deve receber 

alta ainda hoje. 

 

Brasil tem 14 casos suspeitos de coronavírus; nenhum confirmado 

Por R7 03/02/2020 18:20 - https://noticias.r7.com/saude/brasil-tem-14-casos-

suspeitos-de-coronavirus-nenhum-confirmado-03022020 

 

“O Ministério da Saúde atualizou nesta segunda-feira (3) o balanço de casos suspeitos 

de coronavírus no país. São 14 pessoas que estão sendo monitoradas. Até o momento, 

nenhum caso foi confirmado”. 

 

 
Coronavírus: quarentena inédita desafia autoridades de saúde 

Por R7 04/02/2020 07:51 - https://noticias.r7.com/brasil/coronavirus-quarentena-

inedita-desafia-autoridades-de-saude-04022020 

 

A decisão do governo federal de manter brasileiros vindos de Wuhan, na China, 

isolados em uma base militar por ao menos 18 dias está em consonância com o que 

vem sendo feito em outros países, como Estados Unidos e Alemanha. Mas especialistas 

questionam aspectos logísticos da operação que nunca foi feita no país nessa escala e 

pode oferecer grandes desafios. 

 

Coronavírus. Mortes sobem para 427. Hong Kong regista primeira vítima: Por 

Diário de Notícias 04/02/2020 08:46 - https://www.dn.pt/mundo/coronavirus-numero-

de-mortes-sobe-para-427-hong-kong-regista-a-primeira-vitima-mortal--

11781816.html 

 O número de mortos provocados pelo novo coronavírus subiu esta terça-feira para 

427, segundo as autoridades de Pequim, com Hong Kong a registar a primeira vítima 

mortal. 

O número total de pessoas infetadas com o novo coronavírus detetado em dezembro 

passado, em Wuhan, capital da província de Hubei (centro), colocada sob quarentena, 

ultrapassa os 20 600”. 
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