
China Constrói Hospitais para o Combate do Surto do Novo Coronavírus

  

As  emissoras  Deutsche  Welle,  Reuters  e  BBC  anunciaram  a  inauguração  do

hospital  de campanha construído na China no período de 10 dias. De acordo com a

matéria da BBC, o hospital começou a ser construído em 24 de janeiro e foi inaugurado

no  dia  03  de  fevereiro.  Segundo  a  reportagem,  até  esse  dia,  haviam  morrido

aproximadamente  360  pessoas  e  17  mil  estavam infectadas  em todo  o  mundo,  mas

principalmente na China. Segundo a DW, outro hospital estava sendo erguido. 

Ainda no dia 03 de janeiro, a imprensa noticiava que o governo brasileiro havia

declarado emergência mesmo sem nenhum caso confirmado no país, visando repatriar os

brasileiros de Wuhan e colocá-los em quarentena.

Referências:

03/02/2020  -  China  inaugura  hospital  construído  em  10  dias

Link:  https://www.dw.com/pt-br/china-inaugura-hospital-constru%C3%ADdo-em-10-dias/

av-52246829

03/02/2020  -  Hospital  chinês  construído  em  8  dias  começa  a  receber  vítimas  do

coronavírus. Link: https://br.reuters.com/news/archive/worldNews?date=02032020 

03/02/2020 - Coronavírus: vídeo acelerado mostra construção de hospital na China em 10

dias. Link: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51358486 

03/02/2020 - Coronavírus: por que governo brasileiro decretou emergência mesmo sem

caso confirmado no país. Link: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51365332 



03/02/2020  -  Brasil  declara  emergência  em  saúde  pública  por  coronavírus

Link:  https://www.dw.com/pt-br/brasil-declara-emerg%C3%AAncia-em-sa%C3%BAde-p

%C3%BAblica-por-coronav%C3%ADrus/a-52248243



Médico Que Declarou Pela Primeira Vez Sobre a Infecção Pelo Novo

Coronavírus é Infectado na China

  

No dia  04  de fevereiro  a  agência  de  notícias  BBC publicou uma matéria

especial sobre o oftalmologista Li Wenliang, do hospital central de Wuhan, na China.

Segundo a matéria, o médico havia percebido os sintomas da pneumonia nos seus

pacientes  e  enviou  mensagem  aos  seus  amigos  para  que  eles  usassem

equipamentos de proteção para evitar infecção. Quatro dias depois, autoridades do

Escritório  de Segurança Pública foram a sua casa e  o obrigaram a assinar  um

documento  que  dizia  que  ele  havia  disseminado  falsas  informações.  Após  a

comprovação  do  surto,  o  médico  ficou  conhecido  como herói  e  o  Escritório  de

Segurança Pública da China pediu desculpas publicamente ao médico.

Referências:

04/02/2020 - Coronavírus: O médico chinês que tentou alertar colegas sobre surto,

mas  acabou  enquadrado  pela  polícia  e  infectado  pela  doença.  Link:

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51369300 



OMS Busca Medicamento para Combater o Surto pelo Novo Coronavírus

  

No  dia  05  de  fevereiro,  a  Reuters  publicou  duas  matérias  sobre

medicamentos para o surto de pneumonia causado pelo novo coronavírus. Segundo

a  reportagem,  a  OMS havia  dito  que  ainda  não  tinha  sido  encontrado  nenhum

medicamento  inovador  contra  a  doença,  desmentindo  uma  reportagem  da  TV

chinesa. A segunda matéria dizia que na mesma reunião a OMS estava convocando

os  melhores  especialistas  para  compor  o  grupo  que  pesquisaria  novos

medicamentos e vacinas que combatam o surto do novo coronavírus. 

Nesse  mesmo  dia,  de  acordo  com  uma  reportagem  da  BBC,  o  novo

coronavírus ganharia um nome. Para os entrevistados, era importante que o vírus

tivesse um novo nome, uma vez que o nCov-2019 não estava virando popular. Para

eles,  era  importante  não  deixar  que  termos  como  “vírus  da  China”  fossem

disseminados, causando preconceito e discriminação. Dessa forma, era importante

que um novo nome fosse escolhido. 

Referências:

05/02/2020 - Não há tratamento "conhecido e efetivo" contra novo coronavírus, diz

OMS. Link: https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN1ZZ1NM-OBRWD

05/02/2020 - OMS convoca especialistas em medicamentos e vacinas para definir

agenda  de  pesquisa  sobre  coronavírus.  Link:

https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN1ZZ2CQ-OBRWD 

05/02/2020 -  Como o  coronavírus  vai  ganhar  um novo nome e  por  que isso  é

importante. Link: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51386074 



Morre o Médico que Alertou Sobre o Coronavírus

  

Nos dias 06 e 07 de fevereiro, as agências Reuters e BBC noticiaram que o

médico  oftalmologista  que  havia  alertado  sobre  o  novo  vírus  havia  falecido.

Segundo as agências, a morte de Li Wenliang foi causada pela infecção pelo novo

coronavírus. A população se mostrou revoltada com a morte e chamou o médico de

herói nas redes sociais, além de cobrar um pedido de desculpas do governo de

Wuhan para o médico. 

Referências:

06/02/2020  -  China  volta  a  confirmar  morte  de  médico  que  alertou  sobre

coronavírus. Link: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51406377 

07/02/2020 - Coronavírus: morte de médico que havia tentado avisar sobre vírus

causa  revolta  e  protestos  na  China.  Link:

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51411980 

07/02/2020 - China lamenta morte de médico que revelou coronavírus; Xi conversa

com Trump. Link: https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN2011J4-OBRWD 



É Encontrado o Possível Hospedeiro do Coronavírus

  

No dia 07 de fevereiro,  de acordo com o que noticiava a BBC, cientistas

chineses poderiam ter encontrado o hospedeiro do novo coronavírus. De acordo

com a matéria, o surto pode ter se originado de morcego para humanos através do

tráfego ilegal de mamíferos. Acreditava-se que o surto teria se iniciado no mercado

da cidade de Wuhan que vendia animais silvestres vivos. 

Referências:

07/02/2020 - Cientistas da China identificam possível hospedeiro do coronavírus.

Link: https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN2011IA-OBRWD 



Número de Mortes Pelo Novo Coronavírus Supera o de SARS

  

No dia 09 de fevereiro, a Deutsche Welle e a Reuters noticiavam que o novo

coronavírus havia superado o número de mortes da Síndrome Aguda Respiratória

Grave, a SARS, que também foi causada por um tipo de coronavírus. Enquanto a

SARS havia causado 774 mortes, os mortos pela pneumonia causada pelo novo

coronavírus já havia superado o número de 800 mortes. 

Referências:

09/02/2020  -  Mortes  por  coronavírus  superam  vítimas  da  Sars  no  mundo

Link:  https://www.dw.com/pt-br/mortes-por-coronav%C3%ADrus-superam-v

%C3%ADtimas-da-sars-no-mundo/a-52310252

09/02/2020 - Mortes por coronavírus na China superam Sars e país prepara retorno

parcial  ao trabalho.  Link:  https://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN2030KI-

OBRWD


