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Clipping de notícias 11/02/2020 08:50hrs – Novo coronavírus (2019-nCoV) 
 
 
 
Coronavírus tem recorde de mortes em um dia, mas registro de novos 
casos se estabiliza: Por BBC News 10/02/2020 - 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51443019 

O número de pessoas mortas pelo novo coronavírus aumentou em 97 neste 
domingo (09/02), o maior número de mortes já registrado em um dia desde o 
início do surto, em dezembro, na cidade chinesa de Wuhan, capital da 
Província de Hubei. 

 

Sobe para 135 o número de pessoas com coronavírus em cruzeiro no 
Japão: Por G1 10/02/2020 11:05 - https://g1.globo.com/ciencia-e-
saude/noticia/2020/02/10/cruzeiro-japones-confirma-65-novos-casos-de-
coronavirus-total-vai-a-135.ghtml 
 
O número de pessoas com coronavírus a bordo do cruzeiro japonês "Diamond 
Princess" já chega a 135, de acordo com a agência de notícias Reuters. 
Ao todo, 3,7 mil pessoas estão a bordo. O navio está atracado no porto de 
Yokohama enquanto dura a quarentena. Os passageiros diagnosticados com 
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o 2019-nCoV são retirados do navio para receberem cuidados médicos em 
terra. 
Entre os novos casos estão 45 japoneses e 11 norte-americanos, informou a 
operadora do cruzeiro, Princess Cruises, em um comunicado. Entre eles, há 5 
funcionários. Não há informações sobre os demais doentes. 
 
 
 
Brasil investiga 7 casos suspeitos do novo coronavírus: Por Ministério da Saúde 
10/02/2020 17:40 - https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46331-
brasil-investiga-7-casos-suspeitos-do-novo-coronavirus 

 
O Brasil permanece sem registro do novo coronavírus que já atinge 24 países 
além da China. Porém, segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, o momento agora é de vigilância e de planejamento de diferentes 
cenários. “Temos que trabalhar desde o cenário super otimista, de que não 
teremos casos, o realista, que é o que tem probabilidade de ocorrer, e o 
pessimista, que é ter uma epidemia global”, ressaltou. Mandetta afirmou que 
pela grande circulação de pessoas no mundo, é difícil saber como será a 
linha do tempo. “O cenário pode mudar muito rápido, por isso a manutenção 
da vigilância está extremamente elevada”, disse. 
 
O Ministério da Saúde atualizou nesta segunda-feira (10) as informações 
repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde sobre a situação dos 
casos suspeitos no Brasil. O número reduziu em quatro casos se comparado 
ao informe anterior. Agora, 7 notificações se enquadram na atual definição 
de caso suspeito para o novo coronavírus: Minas Gerais (1), Rio de Janeiro 
(1), São Paulo (3), Paraná (1) e Rio Grande do Sul (1). 
 
 
 
Equipe da OMS chega à China para ajudar a combater o novo coronavírus 
: Por G1 10/02/2020 22:05 - https://g1.globo.com/jornal-
nacional/noticia/2020/02/10/equipe-da-oms-chega-a-china-para-ajudar-a-
combater-o-novo-coronavirus.ghtml 

Uma equipe da Organização Mundial da Saúde (OMS) chegou, nesta segunda-
feira (10), à China para ajudar nos esforços de combate ao novo coronavirus. 
Depois de quase duas semanas de negociações, a primeira parte da equipe de 
especialistas internacionais pôde entrar no país, que voltou a bater recordes de 
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mortes: 103 nessa segunda-feira, somente na província de Hubei. É o maior 
número em um único dia. 

 

China lança aplicativo 'detector de contato próximo' do coronavírus: Por 
BBC News 10/02/2020  - https://www.bbc.com/news/technology-51439401 

O 'detector de contato próximo' informa aos usuários se eles estiveram perto 
de uma pessoa que foi confirmada ou suspeita de ter o vírus. 

As pessoas identificadas como em risco são aconselhadas a ficar em casa e 
informar as autoridades de saúde locais. A tecnologia ilumina a vigilância 
rigorosa do governo chinês sobre sua população. 

Para fazer uma consulta, os usuários digitalizam um código de Resposta 
Rápida (QR) em seus smartphones usando aplicativos como o serviço de 
pagamento Alipay ou a plataforma de mídia social WeChat. 

Depois que o novo aplicativo é registrado com um número de telefone, os 
usuários são solicitados a inserir seu nome e número de identificação. Cada 
número de telefone registrado pode ser usado para verificar o status de até 
três números de identificação. 
 

 

Coronavírus: China troca autoridades no epicentro do surto em meio a 
crescente indignação popular : Por BBC News 11/02/2020  - 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51457356 
 

Sob crescente pressão popular, a China decidiu trocar diversas autoridades 
por falhas no combate ao avanço do surto de coronavírus, que matou mais de 
1.000 pessoas desde dezembro passado. 

Foi tirado do cargo, por exemplo, o secretário do Partido Comunista Chinês 
para a Comissão de Saúde de Hubei, província cuja capital, Wuhan, é o 
epicentro da nova doença. 

O avanço da doença tem sido uma prova de fogo para o Partido Comunista 
Chinês e seu sistema político autoritário, no qual autoridades locais costumam 
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ter medo de expor problemas por causa da eventual reação de seus 
superiores. 
 
 
 
Número de mortos por coronavírus na China chega a 1.017; país registra 
mais de 43 mil casos confirmados: Por G1 11/02/2020 08:00 - 
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/11/numero-de-mortos-
por-coronavirus-na-china-chega-a-mais-de-mil-pais-registra-mais-de-43-mil-
casos-confirmados.ghtml 
 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou 1.017 mortes por causa do novo 

coronavírus na China. Na terça-feira (11), a agência da ONU consolidou em mais 

de 43 mil os casos da doença confirmados no mundo. 

A maior parte dos casos identificados de infecção pelo 2019-nCoV está 
concentrada dentro da China, segundo a OMS são 99% de toda a incidência 
mundial. O restante, 393 casos estão espalhados em 24 países. 
O surto de coronavírus representa uma "ameaça muito grave para o resto do 
mundo", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS durante 
uma reunião com mais de 400 pesquisadores e autoridades mundiais na terça. 
 

 

Período de incubação de novo coronavírus pode durar até 24 dias 
: Por Diário de Notícias Lisboa 11/02/2020 09:15 - 
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 
 

O portal de notícias chinês Caixin divulgou as conclusões do último rascunho 
da investigação, que mostra que a febre - um dos primeiros sintomas - se 
manifestava em apenas 43,8% dos pacientes na sua primeira visita ao médico. 

"A ausência de febre é mais frequente [entre os pacientes analisados] do que 
na Síndrome Respiratória Aguda e Grave (SARS ou pneumonia atípica) e a 
Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS), portanto a deteção dos 
casos não pode focar-se na medição da temperatura", lê-se no texto. 

Entre os pacientes - 26% não estiveram recentemente em Wuhan, o epicentro 
da epidemia, ou tiveram contacto com pessoas de lá - o período médio de 

https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/11/numero-de-mortos-por-coronavirus-na-china-chega-a-mais-de-mil-pais-registra-mais-de-43-mil-casos-confirmados.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/11/numero-de-mortos-por-coronavirus-na-china-chega-a-mais-de-mil-pais-registra-mais-de-43-mil-casos-confirmados.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/11/numero-de-mortos-por-coronavirus-na-china-chega-a-mais-de-mil-pais-registra-mais-de-43-mil-casos-confirmados.ghtml
https://g1.globo.com/tudo-sobre/organizacao-mundial-de-saude/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/
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
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
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


incubação do vírus foi de três dias, mas houve também casos com um período 
de 24 dias. 

O estudo também revela que o coronavírus "tem uma taxa de mortalidade 
relativamente menor que a SARS e a MERS". 

 

 

 

 

 


