
Novos Países Confirmam Casos da Pneumonia Atípica

  

Reportagens  da  EFE  e  Reuters  mostram  que  casos  foram  confirmados  na

Tailândia e no Japão. Em ambos os casos, se tratavam de viajantes que vieram da cidade

de Wuhan, na China. 

De acordo com a matéria da EFE, a hipótese de transmissão entre humanos não

era descartada, pois um homem aparentemente havia infectado a sua esposa.

Referências:

13/01/2020  -  Chinese  woman  with  mystery  virus  quarantined  in  Thailand.  Link:

https://www.reuters.com/article/china-health-pneumonia-thailand/chinese-woman-with-

mystery-virus-quarantined-in-thailand-idUSL4N29I1PV 

16/01/2020 - Japão confirma primeira infecção por novo vírus misterioso vindo da China.

Link:  https://www.efe.com/efe/brasil/mundo/jap-o-confirma-primeira-infec-por-novo-virus-

misterioso-vindo-da-china/50000243-4151560 



Pneumonia Causada Pelo Novo Coronavírus pode ser Transmitida Entre Seres

Humanos

 

Nos  dias  14  e  20  de  janeiro,  as  agências  de  notícias  Reuters  e  BBC,

respectivamente,  publicaram matérias sobre a confirmação da transmissão entre

humanos.  A reportagem da Reuters  trazia  uma declaração da chefe interina  da

unidade  de  doenças  emergentes  da  OMS,  Maria  Van  Kerkhove,  que  dizia  que

possivelmente  existia  uma  transmissão  humana  limitada  e  potencialmente  entre

famílias,  mas que esse contágio não se dava constantemente. Ainda segundo a

matéria, a OMS havia orientado hospitais de todo o mundo a respeito do controle da

infecção em caso de disseminação do novo vírus.

A matéria da BBC dizia que a orientação para evitar o contágio seria evitar o

contato sem proteção com animais e/ou pessoas com sintomas de gripe e resfriado.

Segundo a BBC, até o dia 20 de janeiro haviam contaminados no Japão, Tailândia e

Coreia do Sul. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, ainda não havia

nenhum  caso  suspeito,  porém  um  comunicado  orientava  a  ANVISA  a  oferecer

orientação a viajantes para o exterior sobre medidas de precauções e revisão dos

principais aeroportos de conexões provenientes da China. Até esse momento não

havia  recomendação  da  OMS  sobre  restrições  em  viagens  ou  comércio

internacional por causa do vírus. 

No dia 20, houve um aumento de 136 casos em comparação com o fim de

semana e uma terceira vítima fatal. Existiam 170 pessoas internadas, sendo nove

delas  em  estado  crítico.  Especialistas  britânicos  que  acompanhavam  a  doença

afirmavam que havia sinais para inquietação, uma vez que se tratava de um vírus

novo e com um mecanismo de ação novo.



Referências:

14/01/2020 - OMS diz que novo coronavírus da China pode se espalhar e alerta

hospitais  pelo  mundo.  Link:

https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN1ZD215-OBRWD 

20/01/2020 - Coronavírus na China: o que se sabe sobre a misteriosa doença após

confirmação  de  transmissão  entre  humanos.  Link:

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51157487 


