Um Novo Coronavírus é a Causa da Pneumonia na China

No dia 08 de janeiro a agência de notícias Reuters noticia que a causa das
infecções foi descoberta. De acordo com a OMS, um novo coronavírus, da mesma família
dos vírus que causam a SARS e a MERS, outras pneumonias que causaram surto,
provavelmente era o causador da nova pneumonia.

No dia 09 de janeiro, de acordo com a Reuters, a agência de notícias oficial da
China divulgou que, de acordo com resultados preliminares, o patógeno era de fato um
novo tipo de coronavírus. Até então o vírus não parecia passar facilmente de pessoa para
pessoa.
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Primeira Morte Decorrente da Pneumonia Causada pelo Novo Coronavírus

Matérias da Deutshe Welle e Reuters noticiam que o primeiro óbito pela pneumonia
atípica acontece na China. Um homem de 61 anos, da cidade de Wuhan, morre no dia 11
de janeiro. O paciente havia sido hospitalizado com dificuldades de respiração e
pneumonia grave. Segundo a Reuters, o homem era comprador regular do mercado de
frutos do mar, de onde suspeitava-se ser a origem da infecção.

De acordo com a reportagem da Deutshe Welle, os sintomas comuns desse tipo
desconhecido de pneumonia viral eram corrimentos nasais, dores de cabeça, tosses,
febre e dificuldade respiratórias.

Até o dia 11 de janeiro, de acordo com as duas matérias, não existia evidências
claras de contaminação entre seres humanos.

Referências:

11/01/2020
Link:

-

China

tem

1ª

morte

por

misteriosa

pneumonia

viral

https://www.dw.com/pt-br/china-tem-1%C2%AA-morte-por-misteriosa-pneumonia-

viral/a-51968253

11/01/2020 - Morre homem infectado em surto de vírus misterioso na China. Link:
https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN1ZA0SN-OBRWD

