
OMS Declara Surto de Coronavírus de Alto Risco Global

  

Em 27 de janeiro a agência BBC noticiou que a OMS havia declarado o suto de

coronavírus como de alto risco global, ratificando o que tinha dito anteriormente, onde

falou que o risco era moderado. Até então, a OMS não via necessidade de declarar uma

emergência de saúde global.

Referências:

27/01/2020  -  O que  significa  a  OMS declarar  como  de  'alto  risco  global'  o  surto  de

coronavírus. Link: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51245045 



Repatriação de Estrangeiros no Epicentro do Surto de Coronavírus

  

A partir do dia 28 de janeiro, segundo o que noticiava nas agências BBC, DW

e EFE, os países começavam a se mobilizar para retirar seus cidadãos que estavam

na cidade de Wuhan. De acordo com reportagem da BBC do dia 28 de janeiro, o

presidente do Brasil,  Jair Bolsonaro, disse que teria dúvidas se os cidadãos que

estavam na cidade deveriam ser resgatados.

Referências:

28/01/2020 -  Coronavírus:  janela para brasileiros deixarem quarentena na China

pode  se  abrir  em  oito  dias.  Link:  https://www.bbc.com/portuguese/internacional-

51275189 

28/01/2020 - Coreia do Sul prevê retirar cidadãos de Wuhan nesta semana. Link:

https://www.efe.com/efe/brasil/mundo/coreia-do-sul-preve-retirar-cidad-os-de-

wuhan-nesta-semana/50000243-4160582 

29/01/2020 -  Itália enviará um avião para repatriar  seus cidadãos que estão em

Wuhan.  Link:  https://www.efe.com/efe/brasil/mundo/italia-enviara-um-avi-o-para-

repatriar-seus-cidad-os-que-est-em-wuhan/50000243-4161679 

29/01/2020 - Rússia oferece voos fretados adicionais para turistas na China. Link:

https://www.efe.com/efe/brasil/mundo/russia-oferece-voos-fretados-adicionais-para-

turistas-na-china/50000243-4161688 



29/01/2020 - Países começam a retirar cidadãos da região do surto de coronavírus.

Link:  https://www.dw.com/pt-br/pa%C3%ADses-come%C3%A7am-a-retirar-cidad

%C3%A3os-da-regi%C3%A3o-do-surto-de-coronav%C3%ADrus/a-52185457



OMS Declara Emergência de Saúde Global

  

No dia 30 de janeiro de 2020 a OMS declarou Emergência de Saúde Global.

Tal fato foi noticiado pelas agências BBC, DW e EFE. De acordo com a matéria da

BBC, não havia desconfiança por parte da OMS sobre a capacidade da China de

conter  o  surto,  porém existia  a  preocupação do surto  chegar  em países com o

sistema de saúde fraco. Ainda de acordo com a reportagem, o critério para declarar

emergência da OMS considera três critérios: uma situação extraordinária, o risco de

rápida expansão para outros países e a necessidade de uma resposta internacional

coordenada.

De acordo com a reportagem da DW de 30 de janeiro, a China acatou a

declaração da OMS que declarou emergência mundial. Segundo o embaixador da

China na ONU, Chen Xu, a declaração poderia ter algum impacto psicológico na

opinião pública dentro e fora da China.

Referências:

30/01/2020 - Coronavírus: o que significa a OMS declarar emergência global  de

saúde pública. Link: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51198297 

30/01/2020  -  OMS  declara  emergência  de  saúde  global  por  coronavírus

Link:  https://www.dw.com/pt-br/oms-declara-emerg%C3%AAncia-de-sa%C3%BAde-

global-por-coronav%C3%ADrus/a-52210393

30/01/2020  -  OMS  declara  emergência  de  saúde  global  por  coronavírus.  Link:

https://www.dw.com/pt-br/oms-declara-emerg%C3%AAncia-de-sa%C3%BAde-

global-por-coronav%C3%ADrus/a-52210393 



Primeira Morte Fora da China Pelo Novo Coronavírus

  

No dia 02 de fevereiro as agências Reuters, BBC e DW noticiavam a primeira

morte fora da China pela pneumonia causada pelo novo coronavírus. Segundo a

reportagem da  DW,  a  morte  aconteceu  no dia  01  de  fevereiro  nas Filipinas.  O

homem tinha nacionalidade chinesa, tinha 44 anos e havia sido internado no dia 25

de janeiro com febre, tosse e dor de garganta. Segundo a reportagem, as Filipinas,

os Estados Unidos, o Japão, Cingapura e Austrália haviam aprovado medidas de

proibição temporária de entrada no país de viajantes estrangeiros. 

Ainda no dia 02 de fevereiro, a BBC noticiou que um grupo de brasileiros fez

um  apelo  ao  governo  brasileiro  para  que  fossem repatriados,  pois  estavam  no

epicentro do surto,  em Wuhan, na China. De acordo com o governo, ainda não

havia  uma  lei  de  quarentena  específica  para  determinar  a  quarentena  dos

brasileiros  após o desembarque.  Logo depois,  em uma segunda reportagem da

BBC, a agência disse que de acordo com uma nota, o grupo seria trazido para o

Brasil e que seriam submetidos a um período de quarentena no país. 

Referências:

02/02/2020 - China tenta ancorar economia e primeira morte de novo coronavírus

ocorre fora do país. Link: https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN1ZW0K9-

OBRWD 

02/02/2020  –  Filipinas  registram  primeira  morte  por  coronavírus  fora  da  China.

Link:  https://www.dw.com/pt-br/filipinas-registram-primeira-morte-por-coronav

%C3%ADrus-fora-da-china/a-52231474



02/02/2020 - Brasileiros em Wuhan gravam apelo a Bolsonaro por retirada da China.

Link: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51347383 

02/02/2020 - Coronavírus: Após apelo, governo anuncia repatriação e quarentena

de brasileiros de Wuhan. Link: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51351777 

02/02/2020 - Coronavírus: O que se sabe sobre a primeira morte fora da China.

Link: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51347379 


