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Clipping de notícias 07/02/2020 08:40hrs – Novo coronavírus (2019-nCoV) 
 
 
 
Novo coronavírus: 9 casos suspeitos no Brasil: Por Ministério da Saúde 06/02/2020 12:22 
- https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46300-novo-coronavirus-9-
casos-suspeitos-no-brasil 

O Ministério da Saúde atualizou nesta quinta-feira (6/2) as informações repassadas 
pelas Secretarias Estaduais de Saúde sobre a situação dos casos suspeitos do novo 
coronavírus no Brasil. Agora, 9 casos se enquadram na atual definição de caso 
suspeito para nCoV-2019, uma redução de dois casos suspeitos em relação ao 
informe do dia anterior. O boletim foi apresentado durante a reunião, em Brasília 
(DF), com secretários de saúde dos estados e capitais de todo o país. 

Os casos suspeitos estão sendo monitorados pelo Ministério da Saúde nos seguintes 
estados: Minas Gerais (1), Rio de Janeiro (1), São Paulo (3), Santa Catarina (1) e Rio 
Grande do Sul (3). O Ministério da Saúde também já descartou 24 casos para 
investigação de possível relação com a infecção humana pelo coronavírus, três casos 
a mais do que o boletim divulgado na quarta-feira (5/2). Todas as notificações foram 
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recebidas, avaliadas e discutidas com especialistas do Ministério da Saúde, caso a 
caso, junto com as autoridades de saúde dos estados e municípios. 

 

 

Brasil capacita nove países para diagnóstico do novo coronavírus: Por Ministério da Saúde 
06/02/2020 16:15 https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46311-brasil-
capacita-nove-paises-para-diagnostico-do-novo-coronavirus 

O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira, e 
a presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/RJ), Nisia Trindade, participam, 
nesta sexta-feira (07), da cerimônia de encerramento da capacitação técnica de 
representantes de nove países das Américas do Sul e Central para o diagnóstico 
laboratorial do novo coronavírus. O treinamento teve duração de dois dias e foi 
realizado a pedido da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), que 
também estará presente na ocasião, devido à expertise da rede pública de saúde 
brasileira. 

O evento ocorrerá na sede da Fiocruz, no Rio de Janeiro (RJ), onde estarão 
presentes os representantes dos nove países participantes: Colômbia, Uruguai, 
Argentina, Panamá, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai e Peru. 

 

 
 

Itália tem primeiro caso confirmado de coronavírus Por: UOL 06/02/2020 19:59 - 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2020/02/06/primeiro-italiano-e-
diagnosticado-com-coronavirus.htm 

Um italiano repatriado de Wuhan, na China, foi diagnosticado com o novo coronavírus 
nCoV-2019. Trata-se do primeiro cidadão do país cujo contágio foi confirmado. A 
informação foi divulgada pelo Instituto italiano Superior de Saúde (ISS), que notificou 
a força-tarefa do Ministério da Saúde responsável pelas ações de contenção do novo 
coronavírus na Itália. 
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Na China, morre médico que foi um dos primeiros a alertar para o novo 
coronavírus: Por G1 06/02/2020 21:09 -  https://g1.globo.com/jornal-
nacional/noticia/2020/02/06/na-china-morre-medico-que-foi-um-dos-primeiros-a-
alertar-para-o-novo-coronavirus.ghtml 
 
Na China, morreu, nesta quinta-feira (6), o médico oftalmologista que foi um dos 
primeiros a denunciar o surgimento do novo coronavírus - ainda em 2019. 
 
Li Wenliang alertou os colegas sobre o risco do vírus no dia 30 de dezembro. A 
informação começou a circular em Wuhan, onde o novo coronavírus surgiu. 

 

 

Bolsonaro sanciona lei com regras sobre quarentena e medidas contra 
coronavírus, diz Planalto:  Por G1 06/02/2020 22:02 –
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/02/06/bolsonaro-sanciona-lei-com-
regras-sobre-quarentena-e-medidas-contra-coronavirus-diz-planalto.ghtml 
 
A proposta foi enviada pelo governo ao Legislativo na terça (4). No mesmo dia, os 
deputados aprovaram o projeto com algumas modificações na redação. Um dia 
depois, na quarta (5), o Senado aprovou o texto enviado pela Câmara. 
 
"O presente projeto de lei visa regulamentar o atual quadro de emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus no Brasil, 
articulando a proteção aos direitos humanos à adequação dos instrumentos de 
vigilância e atenção à saúde e aos requisitos do mundo atual, mostrando-se, 
portanto, fundamental a atuação do Estado no seu dever constitucional de garantir 
do direito à saúde", afirmou a Secretaria-Geral em texto enviado à imprensa. 
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Argentino em cruzeiro em quarentena no Japão é o 1º caso de latino-americano 
com coronavírus: Por G1 07/02/2020 04:20 - https://g1.globo.com/ciencia-e-
saude/noticia/2020/02/07/argentino-em-cruzeiro-em-quarentena-por-coronavirus-
no-japao-e-o-primeiro-caso-de-latino-americano.ghtml 
 
Um dos 61 contaminados pelo novo coronavírus no navio de cruzeiro “Diamond 
Princess” é um argentino, informou o Ministério da Saúde do Japão nesta sexta-feira 
(7). Esse primeiro caso de contaminação de um latino-americano nesta epidemia, 
que já deixou mais de 600 mortos. 
 
A embarcação, que transporta 3.700 pessoas, está em quarentena na costa do 
Japão. A identificação do passageiro não foi divulgada. Oito argentinos estão a 
bordo, segundo o diário "El Clarín". 
As autoridades divulgaram a nacionalidade de 41 passageiros infectados: são 21 
japoneses, oito americanos, cinco canadenses, cinco australianos, um britânico e um 
argentino. 
 
 
 
 
Medicamentos usados contra ebola e malária passam em teste e controlam 
infecção do novo coronavírus: Por G1 07/02/2020 05:01 - 
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/07/medicamentos-usados-
contra-ebola-e-malaria-passam-em-teste-e-controlam-infeccao-do-novo-
coronavirus.ghtml 
 
Cientistas de Wuhan, na China, publicaram na revista "Nature" os resultados de testes com 
substâncias contra o novo coronavírus 2019 n-CoV. Duas drogas conseguiram controlar a 
infecção: uma delas é um antiviral com mais de 70 anos; a outra está no radar do governo 
chinês para estudos em humanos e passa também por testes contra o Ebola. 
 
Após os testes, a cloriquina conseguiu barrar a nova doença em laboratório. O antiviral existe 
no mercado há mais de 70 anos e é utilizado contra a malária e doenças autoimunes. Ele 
tem um baixo custo e uma segurança em humanos garantida. O remédio também tem uma 
capacidade de atuar no sistema imunológico, o que aumenta a eficiência contra a infecção. 
 
O remdesivir, um antiviral de espectro amplo, também se mostrou viável contra o novo 
coronavírus. É um medicamento desenvolvido pela farmacêutica "Gilead Sciences", dos 
Estados Unidos. 
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China tem 637 mortes por coronavírus e mais de 31 mil casos confirmados: Por G1 
07/02/2020 08:13 - https://g1.globo.com/ciencia-e-
saude/noticia/2020/02/07/china-tem-637-mortes-por-coronavirus-e-mais-de-31-
mil-casos-confirmados.ghtml 
 
A China tem 637 mortes por coronavírus e 31.211 casos confirmados, de acordo com o 
balanço do governo Chinês divulgado na mídia local nesta sexta-feira (76). Ao menos 1.540 
pessoas já se recuperaram do vírus. 
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