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China tem 1,1 mil mortes por coronavírus; taxa de recuperação aumenta 
de 1,3% para 10,3% em 15 dias, diz governo: Por G1 12/02/2020 08:06 - 
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/12/china-tem-11-mil-
mortes-por-coronavirus-taxa-de-recuperacao-aumenta-de-13percent-para-
103percent-em-15-dias-diz-governo.ghtml 
 
“A doença provocada pelo novo coronavírus recebeu o nome de Covid-19. Há 

44.730 casos confirmados na China”. 
 

Mais 39 casos de Covid-19 em navio de cruzeiro atracado no Japão; total 
vai a 174: Por G1 12/02/2020 08:05 - https://g1.globo.com/ciencia-e-
saude/noticia/2020/02/12/mais-39-casos-de-covid-19-em-navio-de-cruzeiro-
atracado-no-japao.ghtml 
 
“As pessoas identificadas com a doença do novo coronavírus estão sendo 

retiradas do navio para receber tratamento médico. Quatro destes casos são 

graves. O cruzeiro 'Diamond Princess' transportava 3.700 passageiros e 

tripulantes na embarcação”. 

 

 

Médicos chineses alertam para risco de reinfecção por coronavírus: Por 
portal R7 12/02/2020 02:00 - https://noticias.r7.com/saude/medicos-chineses-
alertam-para-risco-de-reinfeccao-por-coronavirus-12022020 
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"Geralmente, certos anticorpos serão produzidos após uma infecção por vírus, 

que terá um efeito protetor no corpo humano. No entanto, alguns anticorpos 

podem não durar tanto", afirma Zhan Qingyun, médico do Hospital de Amizade 

China-Japão, em coletiva da NHC (Comissão Nacional de Saúde)”. 

 

OMS anuncia nome para doença causada por novo coronavírus: COVID-

19; OPAS apoia ações de preparo na América Latina e Caribe: Por OPAS 

11/02/2020 -

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=61

06:oms-anuncia-nome-para-doenca-causada-por-novo-coronavirus-covid-19-

opas-apoia-acoes-de-preparo-na-america-latina-e-caribe&Itemid=812 

 

“A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta terça-feira (11) o 

nome para a doença causada pelo novo coronavírus: COVID-19. Segundo o 

diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, o ato de nomear é 

fundamental para prevenir o uso de outros nomes que podem ser imprecisos 

ou gerar estigma”. 

 

Exames negativos para novo coronavírus: Por MS 11/02/2020 19:47 - 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46364-exames-negativos-

para-novo-coronavirus 

“O Ministério da Saúde informou, nesta terça-feira (11/2), que os testes 

realizados pelo Laboratório Central do Estado de Goiás (LACEN) nos 58 

envolvidos na Operação Regresso deram negativo para o novo coronavírus. 

Os 34 repatriados e os 24 profissionais, divididos entre tripulação, Ministério 

da Saúde e comunicação, foram submetidos a exames, mesmo sem 

sintomas e sem infecção. A ação faz parte do protocolo definido entre os 

Ministérios da Saúde e Defesa”. 

 

Província chinesa registra mais 94 mortes por causa do novo 
coronavírus: Por G1 11/02/2020 19:21 - https://g1.globo.com/ciencia-e-
saude/noticia/2020/02/11/provincia-chinesa-registra-mais-94-mortes-por-
causa-do-novo-coronavirus.ghtml 
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“A Província de Hubei, na China, registrou mais 94 mortes por causa do novo 
coronavírus (2019 n-CoV). Para as autoridades chinesas, os dados já são 
referentes ao balanço de quarta-feira (12), com dados consolidados até terça. A 
maioria das mortes ocorreu na cidade de Wuhah: foram 72 na localidade 
considerada origem e epicentro da transmissão do vírus”. 
 
Equipe que buscou repatriados na China acredita que será liberada da 
quarentena após teste para doença dar negativo: Por G1 11/02/2020 
19:10 - https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/02/11/equipe-que-buscou-
repatriados-na-china-acredita-que-sera-liberada-da-quarentena-apos-teste-
para-doenca-dar-negativo.ghtml 

“Após o anúncio de que o teste para identificar contaminação pelo coronavírus deu 

negativo, a equipe médica que buscou os repatriados na China, epicentro do surto 

da doença, acredita que será liberada da quarentena da Base Aérea de Anápolis, 

a 55 km de Goiânia, antes do prazo previsto inicialmente pela equipe do Ministério 

da Defesa. O período de isolamento deveria ser de 18 dias”. 

 

Surto de coronavírus pode terminar na China em abril, diz especialista: 
Por G1 11/02/2020 09:20 - https://g1.globo.com/ciencia-e-
saude/noticia/2020/02/11/surto-de-coronavirus-pode-terminar-na-china-em-
abril-diz-especialista.ghtml 
 
“O surto de coronavírus está chegando ao auge na China neste mês e pode ser 

debelado até abril, disse o conselheiro médico mais graduado do governo nesta 

terça-feira (11) na avaliação mais recente de uma epidemia que está assustando o 

mundo”. 

 

Primeira vacina contra novo coronavírus pode estar pronta em 18 

meses: Por Veja 11/02/2020 18:21 - https://veja.abril.com.br/mundo/primeira-

vacina-contra-novo-coronavirus-pode-estar-pronta-em-18-meses/ 

“A primeira vacina contra o novo coronavírus pode estar pronta em 18 meses, 

afirmou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros 

Adhanom, nesta terça-feira, 11. Na semana passada, a OMS já havia pedido, 

como “apoio” no combate à epidemia, o investimento internacional de mais de 

670 milhões de dólares para o desenvolvimento de uma fórmula de imunização”. 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/02/11/equipe-que-buscou-repatriados-na-china-acredita-que-sera-liberada-da-quarentena-apos-teste-para-doenca-dar-negativo.ghtml
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/02/11/equipe-que-buscou-repatriados-na-china-acredita-que-sera-liberada-da-quarentena-apos-teste-para-doenca-dar-negativo.ghtml
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/02/11/equipe-que-buscou-repatriados-na-china-acredita-que-sera-liberada-da-quarentena-apos-teste-para-doenca-dar-negativo.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/11/surto-de-coronavirus-pode-terminar-na-china-em-abril-diz-especialista.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/11/surto-de-coronavirus-pode-terminar-na-china-em-abril-diz-especialista.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/11/surto-de-coronavirus-pode-terminar-na-china-em-abril-diz-especialista.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/
https://veja.abril.com.br/mundo/primeira-vacina-contra-novo-coronavirus-pode-estar-pronta-em-18-meses/
https://veja.abril.com.br/mundo/primeira-vacina-contra-novo-coronavirus-pode-estar-pronta-em-18-meses/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/coronavirus/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/oms/


 

Governo chinês demite funcionários de alto escalão da área da Saúde: 

Por Veja 11/02/2020 11:43 - https://veja.abril.com.br/mundo/governo-chines-

demite-funcionarios-de-alto-escalao-da-area-da-saude/ 

“Dois funcionários da área da Saúde da província de Hubei, epicentro da 

epidemia de coronavírus na China, foram demitidos nesta terça-feira, 11, após 

serem criticados por seu gerenciamento dos esforços para conter a propagação 

da doença, que já deixou mais de 1.000 mortos”. 
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