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Clipping de notícias 06/02/2020 08:30hrs – Novo coronavírus (2019-nCoV) 
 
 
Coronavírus: recém-nascido se torna a pessoa mais jovem 
diagnosticada com vírus: Por BBC News 06/02/2020 06:00 - 
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51395655 

“Um recém-nascido chinês foi diagnosticado com o novo coronavírus apenas 
30 horas após o nascimento, o caso mais jovem registrado até agora, segundo 
a mídia estatal. O bebê nasceu em 2 de fevereiro em Wuhan, o epicentro do 
vírus. A mãe do bebê deu positivo antes de dar à luz. Não está claro como a 
doença foi transmitida - no útero ou após o nascimento”. 

 
Coronavírus em Wuhan: "Preferimos morrer em casa do que ir para a 
quarentena": Por BBC News 05/02/2020 - https://www.bbc.com/news/world-
asia-china-51379088 

“Wenjun Wang é um residente de Wuhan, a cidade chinesa no epicentro do 
surto mortal de coronavírus. Wang, uma dona de casa de 33 anos, e sua 
família permanecem na cidade desde que foi fechada em 23 de janeiro”. 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51395655
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Atualização ao vivo de coronavírus: mortos na China sobe, enquanto 
Wuhan planeja reunir os infectados: Por The New Work Times 06/02/2020 
08:10 - https://www.nytimes.com/2020/02/06/world/asia/coronavirus-

china.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage 

“O aumento no número de mortos e o número de novos casos ocorreu quando 
líderes chineses disseram a Wuhan para estabelecer centros de quarentena 
em massa para pessoas com o coronavírus”. 

Por que o novo coronavírus (principalmente) poupa crianças: Por The 
New Work Times 05/02/2020 - 
https://www.nytimes.com/2020/02/05/health/coronavirus-
children.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage 

 
“Até agora, muito poucas crianças parecem estar ficando doentes. O padrão 
também foi observado em surtos de SARS e MERS. Meu palpite forte e 
educado é que as pessoas mais jovens estão sendo infectadas, mas elas 
sofrem uma doença relativamente mais branda", disse o Dr. Malik Peiris, chefe 
de virologia da Universidade de Hong Kong, que desenvolveu um teste de 
diagnóstico para o novo coronavírus”. 

 

China tem 564 mortes por coronavírus e 28 mil casos confirmados: Por 
G1 06/02/2020 07:42 – https://g1.globo.com/ciencia-e-
saude/noticia/2020/02/06/china-tem-564-mortes-por-coronavirus-e-28-mil-
casos-confirmados.ghtml 
 
“A China tem 564 mortes por coronavírus e 28.060 casos confirmados, de 
acordo com o balanço do governo Chinês divulgado na mídia local nesta quinta-
feira (6). Ao menos 1.100 pessoas já se recuperaram do vírus”. 
 
Província de Hubei tem 70 novas mortes e casos confirmados na China 
chegam a mais de 28 mil: Por G1 05/02/2020 20:14 - 
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/05/provincia-de-hubei-
epicentro-do-coronavirus-registra-70-novas-mortes.ghtml 
 
“A província chinesa de Hubei, epicentro de um surto de coronavírus na China, 
registrou 70 novas mortes e 2.987 novos casos confirmados da doença nesta 

https://www.nytimes.com/2020/02/06/world/asia/coronavirus-china.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2020/02/06/world/asia/coronavirus-china.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2020/02/05/health/coronavirus-children.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2020/02/05/health/coronavirus-children.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/06/china-tem-564-mortes-por-coronavirus-e-28-mil-casos-confirmados.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/06/china-tem-564-mortes-por-coronavirus-e-28-mil-casos-confirmados.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/06/china-tem-564-mortes-por-coronavirus-e-28-mil-casos-confirmados.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/05/provincia-de-hubei-epicentro-do-coronavirus-registra-70-novas-mortes.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/05/provincia-de-hubei-epicentro-do-coronavirus-registra-70-novas-mortes.ghtml


quarta-feira (5), disse a comissão de saúde local. O aumento leva o total de 
mortes em decorrência do vírus para 564 até o final desta quarta-feira, 
incluindo um óbito em Hong Kong. O número total de casos confirmados da 
infecção sobe para 28.060 na China”. 
 
 
Brasil prevê R$ 140 milhões em compra de itens para ações de saúde 
contra o coronavírus: Por G1 16:43 - https://g1.globo.com/ciencia-e-
saude/noticia/2020/02/05/brasil-preve-r-140-milhoes-em-compra-de-itens-
para-acoes-de-saude-contra-o-coronavirus.ghtml 
 
“Segundo o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, 
em um primeiro momento, a saúde estará trabalhando com um cenário 
intermediário da doença. “E mesmo que no final das contas não tenhamos 
necessidade de todos esses insumos adquiridos, eles serão usados futuramente, 
pois são materiais de uso normal no tratamento de doenças respiratórias”, afirma 
Gabbardo”. 
 
 
Coronavírus: chineses improvisam com garrafas plásticas em meio a 
escassez de máscaras: Por G1 05/02/2020 12:38 - 
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/05/coronavirus-
chineses-improvisam-com-garrafas-plasticas-em-meio-a-escassez-de-
mascaras.ghtml 
 
“Com estoques esgotados por conta da grande procura em meio ao surto de 
coronavírus, muitos estão recorrendo a ideias pouco convencionais. Garrafas pet 
de tamanho grande com a base cortada viram uma espécie de máscara adicional. 
E copos de papel ganham furos e viram máscaras para cachorros”. 
 
Quase 5 mil profissionais de saúde fazem greve em Hong Kong contra o 

coronavírus: Por G1 05/02/2020 11:51 - https://g1.globo.com/ciencia-e-

saude/noticia/2020/02/05/profissionais-de-saude-fazem-greve-em-hong-

kong-contra-o-coronavirus.ghtml 
 

“Eles pedem que o governo feche as fronteiras com a China continental e o 

acusam o governo de não tomar as ações necessárias contra o coronavírus. 

Nesta quarta, o Hong Kong anunciou que vai impor uma quarentena a quem 

chegar da China continental”. 
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