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Clipping de notícias 13/02/2020 08:50hrs – Novo coronavírus (2019-nCoV) 
 
 
Coronavírus: com nova metodologia, número de mortes chega a 242 em um dia e 
registro de casos triplica : Por G1 13/02/2020  - 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51486221 
 
“Desde o início de fevereiro, o total de casos novos registrados diariamente não 

passava de 4 mil e parecia estável — à época, a confirmação dependia de um exame 

da secreção respiratória, cujo resultado demorava ao menos dois dias e tinha uma 

acurácia baixa, segundo o jornal The New York Times. Nesta quarta-feira (13), quando 

passou a servir de confirmação também o diagnóstico clínico associado a um exame 

de imagem do pulmão, o montante saltou para 14.480 novos casos registrados. Desse 

total, 13.332 foram identificados a partir do novo método”. 

 

Japão confirma mais 44 novos casos do novo coronavírus em navio em quarentena 
: Por G1 13/02/2020 03:46 - https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46364-

exames-negativos-para-novo-coronavirus 

“Exames laboratoriais confirmaram 44 novos casos de contaminação com Covid-
19 entre pessoas em quarentena a bordo de um cruzeiro de luxo na costa do Japão, 
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anunciou nesta quinta-feira (13) o ministro da Saúde japonês, Katsunobu Kato. Kato 
informou que foram realizados 221 novos exames de laboratório entre os passageiros 
do Diamond Princess, sendo que 44 foram diagnosticados com o coronavírus, 
elevando a 218 o número de casos de contaminação nessa embarcação que está 
ancorada perto de Tóquio”. 
 

Repatriados respondem questionário para atendimento psicológico 
durante quarentena na Base Aérea de Anápolis: Por G1 13/02/2020 05:30 
- https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/02/13/repatriados-respondem-
questionario-para-atendimento-psicologico-durante-quarentena-na-base-
aerea-de-anapolis.ghtml 
 
“Segundo os reclusos, são perguntas sobre traumas e situação atual de cada 

um para poder receber atendimento personalizado, se quiserem. O grupo tem 

participado de recreações diárias para controlar ansiedade”. 

 

Coronavírus: aumento acentuado de mortes e casos em Hubei: Por BBC 
News 13/02/2020 08:40 - https://www.bbc.com/news/world-asia-china-
51482994 
 

“Cerca de 242 mortes do novo coronavírus foram registradas na província 

chinesa de Hubei na quarta-feira - o dia mais mortal do surto”. 

 

Casos de coronavírus pareciam estar se estabilizando. Não mais: Por The 
New Work Times 13/02/2020 06:12 - 
https://www.nytimes.com/2020/02/12/health/coronavirus-cases-
china.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage 

“As notícias pareciam positivas: o número de novos casos de 
coronavírus relatados na China na semana passada sugeriu que o surto 
poderia estar diminuindo - que os esforços de contenção estavam 
funcionando. Mas na quinta-feira, as autoridades adicionaram mais de 14.840 
novos casos à contagem de infectados na província de Hubei, elevando o 
número total para 48.206, o maior aumento de um dia registrado até agora. O 
número de mortos na província aumentou para 1.310, incluindo 242 novas 
mortes”. 
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Atualizações ao vivo de Coronavírus: província de Hubei, infecções 
disparadas para quase 50.000: Por The New Work Times 13/02/2020 09:00 
- https://www.nytimes.com/2020/02/13/world/asia/china-
coronavirus.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage 

“O número de mortes na província de Hubei mais que dobrou o recorde diário 
anterior, enquanto o número de novos casos aumentou em 14.840, para um 
total de 48.206 casos”. 

 

Coronavírus tem mais de 60 mil infectados em todo mundo: Por Portal R7  
13/02/2020 02:05 - https://noticias.r7.com/saude/coronavirus-tem-mais-de-60-
mil-infectados-em-todo-mundo-13022020 
 

“Somente na província de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan, foram confirmados 

mais de 48 mil casos, com  1.310 mortes até quarta-feira”. 

 

Londres confirma primeiro caso de coronavírus : Por G1 12/02/2020 16:08 - 
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/12/londres-confirma-
primeiro-caso-de-coronavirus.ghtml 
 
“A cidade de Londres confirmou nesta quarta-feira (12) o primeiro caso de 
coronavírus, de acordo com informações das agênciais locais. Este é o nono caso de 
infecção na Inglaterra. O paciente teria contraído o vírus na China antes de chegar ao 
país. Nos últimos dois dias, mais de 300 especialistas em saúde se reuniram na sede 
da Organização Mundial da Saúde (OMS), em Genebra, para avaliar o risco de 
disseminação do 2019 n-COV”. 
 
 
 
Brasil monitora 11 casos suspeitos do novo coronavírus : Por MS 12/02/2020 17:52 - 
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46373-brasil-monitora-11-casos-
suspeitos-do-novo-coronavirus 

O Brasil permanece sem registro do novo coronavírus, que já atinge 24 países além 
da China. Até o momento, 11 casos suspeitos são monitorados pelo Ministério da 
Saúde, conforme informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde de 
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todo o país, até quarta-feira (12). Os casos suspeitos estão em Minas Gerais (1), 
Paraná (1), Rio de Janeiro (2), Rio Grande do Sul (1) e São Paulo (6).  

Os casos descartados para investigação de possível relação com a infecção humana 
pelo coronavírus mantiveram em 33, mesmo número em relação a última 
atualização. Todas as notificações foram recebidas, avaliadas e discutidas com 
especialistas do Ministério da Saúde, caso a caso, junto com as autoridades de saúde 
dos estados e municípios. Esses descartes aconteceram principalmente por causa do 
resultado positivo para outros vírus respiratórios. 

Apesar de exames descartarem coronavírus, Ministério da Defesa diz que grupo 
vindo da China terá de cumprir quarentena : Por G1 12/02/2020 19:24- 
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/02/12/apesar-de-exames-
descartarem-coronavirus-ministerio-da-defesa-diz-que-grupo-vindo-da-china-tera-
de-cumprir-quarentena.ghtml  
 

“Apesar de exames descartarem a contaminação por coronavírus no grupo vindo da 
China, o Ministério da Defesa informou, nesta quarta-feira (12), que a equipe de apoio 
e os repatriados vão cumprir todo o período de quarentena recomendado pelo 
Ministério da Saúde. Eles só vão sair da Base Aérea no dia 27 de fevereiro. Por meio 
de nota, o órgão disse que "permanecem em quarentena, com o quadro assintomático 
e continuam passando por avaliações clínicas diárias". O texto também afirma que 
"conforme orientação do Ministério da Saúde, a Operação Regresso à Pátria Amada 
Brasil vem respeitando o protocolo de quarentena previsto desde o início da missão". 

 

Especialistas e doadores de todo o mundo estabelecem prioridades para 

pesquisas sobre COVID-19: Por OPAS 12/02/2020 - 

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

07:especialistas-e-doadores-de-todo-o-mundo-estabelecem-prioridades-

para-pesquisas-sobre-covid-19&Itemid=812 

“Algumas das principais instituições especializadas em saúde do mundo, 

inclusive do Brasil, se reuniram na sede da Organização Mundial da Saúde, 

em Genebra, para avaliar o nível atual de conhecimento sobre a nova doença 

COVID-19, identificar lacunas e trabalhar em conjunto, a fim de acelerar e 

financiar pesquisas prioritárias necessárias para ajudar a interromper o surto 

atual e a se preparar para futuros surtos”. 
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