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Clipping de notícias 19/02/2020 09:00hrs – Novo coronavírus (COVID-19) 
 
 
China prende dissidente que pediu renúncia de Xi Jinping por epidemia 

de coronavírus: Por G1 19/02/2020 08:20 - 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/02/19/china-prende-dissidente-que-pediu-

renuncia-de-xi-jinping-por-epidemia-de-coronavirus.ghtml 

 
A polícia chinesa prendeu no último fim de semana o jurista Xu Zihyong, crítico do 

governo de Pequim que havia pedido recentemente a renúncia do presidente Xi 

Jinping pela gestão da epidemia de Covid-19, infecçao causada pelo 

novo coronavírus . O ativista estava escondido desde dezembro, após ter participado 

de um ato pela transição democrática da China. 

 
 
China tem mais de 2 mil mortes por coronavírus e 74,2 mil casos confirmados: 

Por G1 19/02/2020 07:48 - https://g1.globo.com/ciencia-e-

saude/noticia/2020/02/19/china-tem-mais-de-2-mil-mortes-por-coronavirus-e-742-

mil-casos-confirmados.ghtml 

 

O número de mortos por coronavírus na China ultrapassou a marca de 2 mil, de acordo com 

o mais recente balanço do governo chinês. Fora de Hubei, a província considerada epicentro 

da epidemia, os novos casos de Covid-19 têm caído há 15 dias consecutivos. 
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Quatro anos após zika, novo coronavírus causa preocupação sobre Olimpíada de 

Tóquio: Por G1 19/02/2020 06:00 - 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/02/19/quatro-anos-apos-zika-novo-

coronavirus-causa-preocupacao-sobre-olimpiada-de-toquio.ghtml 

 

 Oficialmente, Comitê Olímpico Internacional nega cancelar ou adiar os Jogos. Em 

2016, epidemia do vírus transmitido pelo mosquito também lançou dúvidas sobre a 

organização do evento no Rio de Janeiro. 

 
Coronavírus: passageiros deixam Diamond Princess em meio a críticas ao Japão: 

Por BBC News 19/02/2020 08:30 - https://www.bbc.com/news/world-asia-51555420 

 

Centenas de passageiros que apresentaram resultado negativo para o novo 

coronavírus começaram a deixar um navio de cruzeiro em quarentena no Japão em 

meio a fortes críticas ao tratamento do surto no país. 

 

A economia do Japão encolheu acentuadamente. Agora vem o coronavírus: Por The 

New Work Times 19/02/2020 02:25 - 

https://www.nytimes.com/2020/02/16/business/coronavirus-japan-

economy.html?searchResultPosition=1 

Após os ataques de tempestades e um aumento de impostos, a terceira maior economia 
do mundo pode enfrentar recessão à medida que o surto afeta o turismo. 

 
Coronavírus pode sobreviver por até nove dias em superfícies: Por Portal R7 

19/02/2020 02:00 - https://noticias.r7.com/saude/coronavirus-pode-sobreviver-por-

ate-nove-dias-em-superficies-19022020 

 

"Os coronavírus humanos, como o coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 

(SARS), o coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS) ou o 

coronavírus humano endêmico (HCoV) podem persistir em superfícies inanimadas 

como metal, vidro ou plástico por até nove dias, mas pode ser inativado eficientemente 

por procedimentos de desinfecção da superfície", escreveram os autores, da 

Universidade Ruhr-Bochum, na Alemanha. 
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Brasil monitora 5 casos suspeitos do novo coronavírus: Por MS 18/02/2020 17:51 - 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46402-brasil-monitora-5-casos-

suspeitos-do-novo-coronavirus 

Atualização desta terça-feira (18) traz quatro casos suspeitos no estado de São Paulo e um no 

estado do Rio Grande do Sul. Outros 45 já foram descartados. O Brasil permanece sem 

confirmação da doença. 

 

 

Atualização sobre o COVID-19 na região das Américas: Por OPAS 18/02/2020 - 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6111:at

ualizacao-sobre-o-covid-19-na-regiao-das-americas&Itemid=812 

 

De acordo com a mais recente atualização epidemiológica da OPAS sobre a nova doença, os 15 casos 

nos Estados Unidos da América foram notificados em seis estados: Arizona, Califórnia, Illinois, 

Massachusetts, Texas e Washington. Do total de casos, 13 tinham histórico de viagem para a China e 

dois estavam entre os contatos próximos de casos confirmados anteriormente. Os dois últimos casos 

com histórico de viagens à China foram entre indivíduos em quarentena federal nos estados do Texas e 

da Califórnia. 

 

 

Por epidemia do novo coronavírus, Rússia suspenderá entrada de chineses: Por 

G1 18/02/2020 14:47 - https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/02/18/por-

epidemia-do-novo-coronavirus-russia-suspendera-entrada-de-chineses.ghtml 

 
Cidadãos da China não poderão viajar à Rússia, determinou governo russo. 

Medida tem caráter temporário e passa a valer a partir desta quinta-feira (20) 

 

 

Maioria das infecções por coronavírus são leves, segundo estudo chinês: Por Folha 

de São Paulo 18/02/2020 12:18 - 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/02/maioria-das-infeccoes-por-

coronavirus-sao-leves-segundo-estudo-chines.shtml 

 

Um artigo publicado no Chinese Journal of Epidemiology analisou 73.314 casos 

confirmados, suspeitos, diagnosticados clinicamente e assintomáticos do novo 

coronavírus COVID-19 em toda a china até 11 de fevereiro de 2020. É o maior estudo 

sobre novos pacientes com coronavírus desde o início do surto no final de dezembro.  
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