
Novos Casos de Pneumonia Causada Pelo Novo Coronavírus

  

Entre  os  dias  20 e  22  de  janeiro,  matérias  foram  publicadas  na  Reuters,  na

Deutsche Wells e na EFE sobre a expansão do novo vírus na China. A reportagem da

Reuters do dia 20 de janeiro noticiava que haveria uma reunião de emergência da OMS

após a disseminação do vírus para outras cidades e o aumento do número de casos. 

Referências:

20/01/2020 - Vírus se dissemina por mais cidades chinesas e OMS marca reunião de

emergência. Link: https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN1ZJ1TV-OBRWD 

20/01/2020 - Comitê de Emergência da OMS vai se reunir para discutir coronavírus. Link:

https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN1ZJ25U-OBRWD 

20/01/2020 - Vírus se dissemina por mais cidades chinesas; Xi Jinping diz que contenção

é prioridade. Link: https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN1ZJ1QA-OBRWD 

22/01/2020 - Número de mortos por vírus na China sobe para 17; cresce preocupação

pelo mundo. Link: https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN1ZL1FH-OBRWD 

22/01/2020 -  Número de mortos por coronavírus chega a 17 na província chinesa de

Hubei,  diz  TV  estatal.  Link:  https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN1ZL20Y-

OBRWD 

18/01/2020  -  China  tem  novos  casos  após  2ª  morte  em  surto  de  coronavírus.

Link:  https://www.dw.com/pt-br/china-tem-novos-casos-ap%C3%B3s-2%C2%AA-morte-

em-surto-de-coronav%C3%ADrus/a-52053610



19/01/2020  -  China  registra  mais  17  casos  de  infecção  por  novo  vírus.

Link: https://www.dw.com/pt-br/china-registra-mais-17-casos-de-infec%C3%A7%C3%A3o-

por-novo-v%C3%ADrus/a-52058774

20/01/2020  -  China  confirma  139  novas  infecções  por  novo  vírus.  

Link:  https://www.dw.com/pt-br/china-confirma-139-novas-infec%C3%A7%C3%B5es-por-

novo-v%C3%ADrus/a-52066275

21/01/2020  -  Número  de  mortes  por  novo  vírus  na  China  chega  a  seis.  

Link:  https://www.dw.com/pt-br/n%C3%BAmero-de-mortes-por-novo-v%C3%ADrus-na-

china-chega-a-seis/a-52085555

21/01/2020 - China confirma 4ª morte pelo novo coronavírus; 9 estão em estado crítico.

Link:  https://www.efe.com/efe/brasil/mundo/china-confirma-4-morte-pelo-novo-

coronavirus-9-est-o-em-estado-critico/50000243-4155110 

22/01/2020 - Novo vírus causa 17 mortes em província da China; total no país é incerto.

Link:  https://www.efe.com/efe/brasil/portada/novo-virus-causa-17-mortes-em-provincia-da-

china-total-no-pais-e-incerto/50000237-4156296 



China Usa Medidas de Isolamento Social no Combate ao Surto do Novo

Coronavírus

  

Matérias da Reuters noticiavam as medidas de isolamento social que a China

começava a usar contra a propagação do surto da infecção pelo novo coronavírus.

No dia 22 de janeiro saiu uma reportagem que dizia que a cidade de Wuhan havia

suspendido o seu transporte público. No dia 23 de janeiro, a agência noticiou que os

eventos  do  Ano  Novo  Lunar  de  Pequim  haviam sido  cancelados  para  evitar  a

propagação do vírus. 

De acordo com a matéria da BBC do dia 23 de janeiro, a cidade de Wuhan

havia  sido  isolada e  existia  corrida  para  estocar  alimentos.  Ainda neste  dia,  de

acordo com as agências Reuters e EFE, a Organização Mundial de Saúde (OMS)

havia  declarado  que  o  vírus  espalhado  ainda  não  constituía  uma  emergência

internacional, mas que acompanhava a evolução dele a cada minuto e que era uma

emergência  na  China.  Também  disse  que  o  surto  poderia  ser  tornar  uma

emergência de saúde global.

Referências:

22/01/2020 -  Para lidar  com coronavírus,  chineses ficam em casa e assistem a

filmes sobre vírus.  Link:  https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN1ZL1TD-

OBRWD 

22/01/2020  -  Cidade  chinesa  de  Wuhan,  atingida  por  novo  vírus,  suspende

transportes  públicos.  Link:

https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN1ZL2SV-OBRWD  



22/01/2020 - China suspende transportes em cidade onde começou epidemia de

pneumonia.  Link:  https://www.efe.com/efe/brasil/portada/china-suspende-

transportes-em-cidade-onde-come-ou-epidemia-de-pneumonia/50000237-4156565 

23/01/2020 -  Pequim cancela  eventos  do Ano Novo Lunar  para  conter  surto  de

coronavírus,  informa  jornal.  Link:

https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN1ZM1PX-OBRWD 

23/01/2020 - Cidade Proibida de Pequim será fechada a turistas em meio a surto de

vírus,  diz  jornal.  Link:  https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN1ZM28F-

OBRWD 

23/01/2020  -  China  isola  duas  cidades  por  surto  de  coronavírus.  Link:

https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN1ZM1K1-OBRWD 

23/01/2020 - Medo e corrida para estocar alimentos: como está o epicentro do surto

de  coronavírus  na  China.  Link:  https://www.bbc.com/portuguese/internacional-

51227551 

23/01/2020 - OMS não declara emergência internacional por novo coronavírus, mas

diz  que  acompanha  de  perto.  Link:

https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN1ZM2V9-OBRWD 

23/01/2020 - OMS diz que "ainda é cedo" para declarar coronavírus emergência

global. Link: https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN1ZM329-OBRWD 

23/01/2020 - OMS decide não declarar emergência internacional por coronavírus de

Wuhan.  Link:  https://www.efe.com/efe/brasil/portada/oms-decide-n-o-declarar-

emergencia-internacional-por-coronavirus-de-wuhan/50000237-4157442 



Qual o Risco do Surto Chegar no Brasil?

 

No dia 24 de janeiro, uma reportagem da BBC Brasil dizia que nenhum caso

do novo coronavírus havia sido confirmado no Brasil e que o risco de acontecer um

surto  no  país  era  baixo.  Esperava-se  que  a  disseminação  na  China  e

internacionalmente seria mais suave do que a do SARS e do MERS. As suspeitas

notificadas haviam sido descartadas pelo Ministério da Saúde por não atenderem a

critérios  clínicos  e  epidemiológicos  estabelecidos  pelas  OMS.  Até  este  dia,  os

aeroportos do Brasil não faziam triagem dos passageiros para identificar pessoas

que poderiam ter sintomas do vírus, porém, de acordo com a matéria, um Centro de

Operações de Emergência para tratar o surto do novo coronavírus foi instalado. 

Referências:

24/01/2020 - Coronavírus: Brasil corre risco de ser atingido por surto originado na

China? Link: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51215319



Novos Casos de Infecção Pelo Novo Coronavírus no Mundo

  

Reportagens da Reuters, da Deutsche Welle e da EFE do dia 24 até o dia 26

de janeiro mostravam que o vírus estava se espalhando pelo mundo todo,  com

casos confirmados e em suspeita em países como Canadá, Itália, Tailândia, Coreia

do Sul, Singapura, França, Alemanha e EUA. 

Segundo matéria  da  BBC do dia  26  de janeiro,  esperava-se que o  surto

trouxesse consequências econômicas para o mundo. Essas consequências seriam

provenientes do tratamento dos pacientes e do fato das pessoas ficarem em casa e

não gastarem dinheiro com entretenimento e viagens, por exemplo. Ainda de acordo

com outra reportagem da BBC deste mesmo dia e outra reportagem da agência

DW, descobriu-se que o vírus era transmissível em seu período de incubação, que

variava de 1 até 14 dias. Ou seja, poderia haver contágio antes dos sintomas de fato

aparecerem. 

Referências:

23/01/2020 - Canadá tem vários possíveis casos de coronavírus, informa governo.

Link:  https://www.efe.com/efe/brasil/portada/canada-tem-varios-possiveis-casos-de-

coronavirus-informa-governo/50000237-4157447 

23/01/2020 - Itália registra possível caso de coronavírus em mulher fez viagem a

Wuhan. Link: https://www.efe.com/efe/brasil/portada/italia-registra-possivel-caso-de-

coronavirus-em-mulher-fez-viagem-a-wuhan/50000237-4157443 



24/01/2020  -  Coreia  do  Sul  confirma  2º  caso  de  coronavírus  no  país.  Link:

https://www.efe.com/efe/brasil/mundo/coreia-do-sul-confirma-2-caso-de-coronavirus-

no-pais/50000243-4158267 

24/01/2020 - Singapura confirma mais dois casos do novo coronavírus surgido na

China.  Link:  https://www.efe.com/efe/brasil/mundo/singapura-confirma-mais-dois-

casos-do-novo-coronavirus-surgido-na-china/50000243-4158259 

24/01/2020  -  EUA  confirmam  segundo  caso  de  coronavírus  de  Wuhan.  Link:

https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN1ZN28U-OBRWD 

24/01/2020  -  EUA  confirmam  segundo  caso  de  coronavírus  de  Wuhan.  Link:

https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN1ZN28U-OBRWD 

26/02/2020 - Coronavírus: o avanço da doença que já afeta 4 continentes impactará

a economia mundial? Link: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51252755

26/02/2020 - Com casos confirmados em 13 países, coronavírus é transmissível

antes  dos  sintomas  aparecerem.  Link:  https://www.bbc.com/portuguese/geral-

51258799 

26/01/2020  -  China  diz  que  coronavírus  é  contagioso  antes  de  sintomas

aparecerem.

Link:  https://www.dw.com/pt-br/china-diz-que-coronav%C3%ADrus-%C3%A9-

contagioso-antes-de-sintomas-aparecerem/a-52153907


