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Clipping de notícias 17/02/2020 09:00hrs – Novo coronavírus (2019-nCoV) 
 
 

Brasileiros em quarentena seguem sem sintomas do novo coronavírus : 
Por Agência Brasil 16/02/2020 08:49  - 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-02/brasileiros-em-
quarentena-seguem-sem-sintomas-de-coronavirus 

O Ministério da Defesa informou ontem (15) que os 58 brasileiros que 
regressaram da China e cumprem um período de quarentena em Anápolis 
(GO) seguem sem sintomas de contaminação pelo novo coronavírus. 

Segundo a nota, os repatriados “passaram pelas avaliações clínicas previstas 
e permanecem com o quadro assintomático”. 

 

 

Na China, número de casos de coronavírus diminui pelo terceiro dia 
seguido : Por G1 16/02/2020 12:43 - https://g1.globo.com/ciencia-e-
saude/noticia/2020/02/16/na-china-numero-de-casos-de-coronavirus-diminui-
pelo-terceiro-dia-seguido.ghtml 
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As infecções pelo coronavírus Covid-19 na China diminuíram neste domingo (16) 

pelo terceiro dia consecutivo, enquanto as autoridades de saúde do país afirmam 

que os esforços intensificados para diminuir a disseminação da doença começam 

a apresentar resultados.  

O maior número de ocorrências fora do país continua sendo no navio Diamond 

Princess, ancorado no Japão, com 70 novos casos registrados - já são 355 

pacientes na embarcação. 

 

Cai para três número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil 

: Por Agência Brasil 16/02/2020 14:20 - 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-02/cai-para-tres-numero-
de-casos-suspeitos-de-coronavirus-no-brasil 
 
O número de casos suspeitos de infecção por coronavírus no Brasil caiu para 

três, informou o Ministério da Saúde. Segundo o balanço mais recente da 

pasta, divulgado às 12h de hoje (16), dois pacientes em São Paulo e um no 

Rio Grande do Sul estão sendo monitorados. O número de suspeitas 

descartadas subiu para 45. 

 

OMS diz que coronavírus já matou 1669 pessoas: Por G1 16/02/2020 
15:21 - https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/16/oms-diz-que-
coronavirus-ja-matou-1669-pessoas.ghtml 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou, neste domingo (16), um novo 
boletim sobre a situação do coronavírus no mundo. Segundo o documento, já são 
51.857 casos confirmados por exames de laboratório, sendo 51.174 na China. Até 
agora, foram 1.669 mortes, sendo 1666 na China. 

 

Anvisa descarta casos suspeitos de coronavírus em navio que atracará 
em Porto de Santos: Por G1 16/02/2020 16:57 
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2020/02/16/anvisa-
descarta-casos-suspeitos-de-coronavirus-em-navio-que-atracara-em-porto-
de-santos.ghtml 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) descartou qualquer suspeita de 
coronavírus em tripulantes que estão a bordo do navio Kota Pemimpin, com 
bandeira de Hong Kong. A Agência divulgou nota no início da tarde deste domingo 
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(16), e informou que fará uma avaliação clínica de todos os tripulantes da 
embarcação, que deve atracar no Porto de Santos, no litoral paulista, nesta 
segunda-feira (17). 

 

 
Número de mortos pelo novo coronavírus na China passa de 1,7 mil: 
Por G1 16/02/2020 20:03  https://g1.globo.com/ciencia-e-
saude/noticia/2020/02/16/hubei-tem-mais-100-mortes-e-19-mil-novos-casos-
confirmados-de-coronavirus.ghtml 

O número de mortos na China por Covid-19, doença causada pelo novo 

coronavírus, chegou a 1.770 neste domingo (16), informaram autoridades de saúde 

locais. O total de casos confirmados ficou em 70.548, aumento de 2.048 em um dia. 

 

Coronavírus: '97% dos doentes se recuperaram', diz médico francês 
que ficou em Wuhan Por G1 16/02/2020 22:10 
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/02/16/coronavirus-97percent-
dos-doentes-se-recuperaram-diz-medico-frances-que-ficou-em-wuhan.ghtml 

O médico francês Philippe Klein é diretor de uma clínica em Wuhan e conversou 

com o Fantástico pela internet. Quando começou a epidemia, ele poderia ter ido 

embora de volta pra França, mas o doutor Klein escolheu ficar para atender 

pacientes: “É muito importante dizer que, até agora, 97% dos doentes infectados se 

recuperaram”. 
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