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Secretaria de Saúde do Recife (SESAU PCR) - CIEVS (Centro de Informações 
Estratégicas de Vigilância em Saúde) 

Clipping de notícias 10/02/2020 08:40hrs – Novo coronavírus (2019-nCoV) 
 

Atualizações de Coronavírus: Casos em navios de cruzeiro dobrado; 97 
morrem em um dia na China: Por The New Work Times 10/02/2020 08:05 - 
https://www.nytimes.com/2020/02/10/world/asia/coronavirus-
china.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage 

“Um dia depois que as mortes causadas pelo misterioso novo 
coronavírus excederam o número de mortes causadas pela SARS, as 
autoridades anunciaram uma nova estatística assustadora, um número 
recorde de mortes em um único dia. O surto no navio, o Diamond 
Princess, que está atracado no porto de Yokohama desde segunda-feira, 
é o maior fora da China. Cerca de 3.700 pessoas, incluindo cerca de 
2.600 passageiros e mais de 1.000 tripulantes, estão em quarentena no 
navio, com passageiros em grande parte confinados em suas cabines”. 

Epidemia de coronavírus atinge marco sombrio, ultrapassando pedágio 
de SARS: Por The New Work Times 10/02/2020 00:54 - 
https://www.nytimes.com/2020/02/09/world/asia/china-coronavirus-
sars.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage 
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“Este surto matou mais pessoas e mais rapidamente do que uma epidemia 
anterior”. 

Coronavírus: mais quatro pessoas diagnosticadas no Reino Unido: Por 
BBC News 10/02/2020 08:10 - https://www.bbc.com/news/uk-51442314 
 
“O número de pessoas infectadas pelo coronavírus no Reino Unido dobrou 
para oito - depois de mais quatro pacientes na Inglaterra terem resultado 
positivo para o vírus”. 
 
Laboratórios de coronavírus iniciarão testes na Escócia: Por BBC News 
07:30 - https://www.bbc.com/news/uk-scotland-51436102 

“Apesar das novas instalações, se alguém apresentar um resultado positivo 
para o vírus, um teste de confirmação será realizado no laboratório Colindale 
da Public Health England, em Londres”. 

 

Número de mortes por coronavírus passa de 900 e China tem mais de 40 
mil casos confirmados: Por G1 10/02/2020 21:42 - 
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/09/numero-de-mortes-
por-coronavirus-passa-de-900-e-china-tem-mais-de-40-mil-casos-
confirmados.ghtml 
 

“Mais de 23 mil casos continuam sob suspeita no país. Quantidade de vítimas 

fatais já é maior do que a da epidemia da Sars”. 
 

Primeiro boletim aponta que repatriados estão sem sintomas de 
coronavírus, diz Ministério da Defesa: Por G1 09/02/2020 21:06 - 
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/02/09/exames-apontam-que-
brasileiros-repatriados-seguem-sem-sintomas-de-coronavirus-diz-ministerio-
da-saude.ghtml 

“O Ministério da Defesa divulgou boletim na noite deste domingo (9) informando 
que os brasileiros repatriados da China devido ao surto do coronavírus continuam 
sem qualquer sintoma da doença. As avaliações foram feitas pelo Ministério da 
Saúde. Esse foi o primeiro boletim divulgado desde que o grupo chegou à Base 
Aérea de Anápolis nesta manhã”. 

9 pessoas de uma mesma família contraem novo coronavírus em Hong 
Kong: Por G1 09/02/2020 17:35 - https://g1.globo.com/ciencia-e-
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saude/noticia/2020/02/09/9-pessoas-de-uma-mesma-familia-contraem-novo-
coronavirus-em-hong-kong.ghtml 
 
“Elas participaram de uma reunião com 19 pessoas que compartilharam um 

prato típico durante as comemorações do Ano Novo Lunar, no fim de janeiro”. 
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