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Secretaria de Saúde do Recife (SESAU PCR) - CIEVS (Centro de Informações 
Estratégicas de Vigilância em Saúde) 

Clipping de notícias 18/02/2020 09:00hrs – Novo coronavírus (COVID-19) 
 
Brasileiros repatriados passam por segunda bateria de exames: Por MS 17/02/2020 17:18 - 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46389-cai-para-3-casos-suspeitos-

do-novo-coronavirus-no-brasil 

Resultado dos exames ficarão prontos em 48 horas. Até o momento, 3 casos suspeitos 
do novo coronavírus são monitorados em São Paulo e Rio Grande do Sul. Outros 45 já 
foram descartados. 
  

Atualizações ao vivo: milhões de pessoas na China estão bloqueadas: Por The New 

Work Times 08:20 - https://www.nytimes.com/2020/02/18/world/asia/china-

coronavirus.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage 

Pelo menos 150 milhões de pessoas na China - mais de 10% da população do país - 
enfrentam restrições sobre a frequência com que podem deixar suas casas. 

Coronavírus: O maior estudo sugere que idosos e doentes estão em maior risco: 

BBC News 06:00 - https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51540981 

Dados do Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças (CCDC) constatam que 
mais de 80% dos casos foram leves, com os doentes e idosos em maior risco. A pesquisa 
também aponta para o alto risco para a equipe médica. Um diretor de hospital na cidade 
de Wuhan morreu do vírus na terça-feira. 
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Saudações do imperador japonês em seu aniversário são canceladas: Por Agência 

Brasil 17/02/2020 10:45 - http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2020-

02/saudacoes-do-imperador-japones-em-seu-aniversario-sao-canceladas 

Em razão da disseminação do coronavírus, a agência da casa imperial do japão 

cancelou a aparição em balcão do palácio do imperador Naruhito, que recebia as 
saudações do público no seu aniversário, dia 23. 

China tem 1.770 mortes por coronavírus; escolas continuam fechadas: Por 

Agência Brasil 18/02/2020 07:38 - 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2020-02/pela-1%C2%AA-vez-

china-tem-menos-de-2-mil-casos-de-coronavirus-pela-1a-vez-em-um-dia 

Autoridades sanitárias da China informaram que mais 98 pessoas, a maioria na 

província de Hubei, morreram por causa do novo coronavírus, nesta segunda-feira 

(17), fazendo com que o total de mortes no país chegasse a 1.868. 

 

Análise de perfil de 44 mil pacientes com coronavírus mostra que 80% dos casos 

são leves: Por G1 18/02/2020 05:01 - https://g1.globo.com/ciencia-e-

saude/noticia/2020/02/18/analise-de-perfil-de-44-mil-pacientes-com-coronavirus-

mostra-que-80percent-dos-casos-sao-leves.ghtml 

 
Cientistas usaram dados do governo chinês e confirmaram que maior taxa de 

mortalidade está entre pessoas com mais de 80 anos. Pacientes com doenças 

cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias, hipertensão e câncer também 

apresentaram índice superior à média geral das pessoas infectadas. 
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