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Clipping de notícias 14/02/2020 09:00hrs – Novo coronavírus (2019-nCoV) 
 
 
Exames descartam hipótese de coronavírus em paciente isolado no Giselda 
Trigueiro : Por Tribuna do Norte 13/02/2020 15:56  - 
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/exames-descartam-hipa-tese-de-
coronava-rus-em-paciente-isolado-no-giselda-trigueiro/472220 
 
O primeiro caso investigado para aferir a suspeita de coronavírus no Rio Grande do 

Norte está praticamente descartado. A Tribuna do Norte confirmou que o paciente é 

um jovem de 25 anos, modelo, que deu entrada no Hospital Giselda Trigueiro, em 

Natal, alegando estar com sintomas da doença. Ele está isolado e recebeu visita de 

familiares na manhã desta quinta-feira (13). 

Segundo o diretor da unidade, o médico infectologista André Prudente, o homem, 

natural de Baía Formosa, alegou contato com chineses no último dia 20 de janeiro, 

em um hotel da praia de Pipa, em Tibau do Sul, na Grande Natal. Os exames iniciais, 

de urina, sangue e respiratórios, descartam a hipótese do vírus oriundo da China. 
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Cai para 6 casos suspeitos de novo coronavírus no Brasil: Por MS 13/02/2020 17:34 - 
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46379-cai-para-6-casos-
suspeitos-de-novo-coronavirus-no-brasil  

Caiu para seis o número de casos suspeitos de novo coronavírus no Brasil. Os casos 
são monitorados pelo Ministério da Saúde, conforme informações repassadas pelas 
Secretarias Estaduais de Saúde de todo o país. O boletim desta quinta-feira (13) 
trouxe uma redução de cinco casos em relação ao informe anterior. 

Os casos suspeitos estão concentrados nas regiões Sudeste e Sul, com três 
investigações em São Paulo, uma no Paraná e duas no Rio Grande do Sul. Até 
agora, 40 casos já foram descartados em todo o Brasil, que permanece sem 
registro da doença. 

 

China revê dados da epidemia de Covid-19 e reduz número de mortos para 1.380: 
Por G1 14/02/2020 04:05 - https://g1.globo.com/ciencia-e-
saude/noticia/2020/02/14/china-reduz-para-1380-o-numero-mortos-por-
coronavirus-apos-rever-dados.ghtml 
 
As autoridades de Saúde da China revisaram o número total de mortos na 
epidemia Covid-19, infecção causada pelo coronavírus. Nesta sexta-feira (14), 
Comissão Nacional de Saúde informou que o número atual de mortes é 1.380, e não 
1.483 como divulgado anteriormente. 
 
A China disse que a diferença de 103 mortes foi devido a "estatísticas duplicadas" 
apenas na província de Hubei, onde está a cidade de Wuhan, considerada epicentro 
da epidemia. O governo de Pequim não revelou mais detalhes sobre o erro. 
 

 

Coronavírus: prédio em Hong Kong é evacuado; autoridades suspeitam de 
transmissão por encanamentos: Por G1 13/02/2020 10:10 - 
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/13/coronavirus-predio-em-
hong-kong-e-evacuado-autoridades-suspeitam-de-transmissao-por-
encanamentos.ghtml 
 
As autoridades de saúde de Hong Kong monitoram o surgimento de dois novos casos 
de Covid-19, infecção provocada pelo novo coronavírus. A suspeita é de que o vírus 
tenha se espalhado pelos encanamentos de um edifício. 
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Na terça-feira (11), um prédio de 35 andares foi evacuado e mais de 100 pessoas 
não puderam voltar para casa após a confirmação de que dois moradores estavam 
com Covid-19: uma mulher de 62 anos, que mora no 3º andar, e um vizinho não 
identificado do 13º. 

 

Coronavírus: especialista recomenda evitar 'abraços e beijos': Por BBC News 
13/02/2020 https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51496270 

Um dos principais virologistas britânicos recomendou que as pessoas parem de se 
abraçar e se beijar para evitar o contágio pelo novo coronavírus. 

O alerta coincide com proximidade do Dia de São Valentim (Dia dos Namorados no 
Reino Unido), comemorado nesta sexta-feira (14/02) e ocorre depois da confirmação 
do nono caso da doença no país. 

 

Coronavírus: China diz que 1.700 trabalhadores médicos foram infectados:Por The 
New York Times 14/02/2020 
https://www.nytimes.com/2020/02/14/world/asia/china-
coronavirus.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage 

A China informou o número de trabalhadores médicos infectados pela primeira vez. 

A China divulgou na sexta-feira que 1.716 trabalhadores médicos contraíram o vírus 

e seis deles morreram. 

O anúncio foi a primeira confirmação oficial sobre o número de profissionais médicos 
infectados e provavelmente provocará receios sobre a propagação do vírus. 
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