Manaus faz drive-thru contra COVID-19

Em 05 de maio de 2020, de acordo com a Deutsche Welle, a capital do Amazonas
iniciava testes rápidos nos profissionais de saúde. De acordo com a Fundação de
Vigilância em Saúde, 1,2 mil profissionais já haviam sido diagnosticados com a doença. A
iniciativa era uma parceria de tal Fundação com a Universidade do Estado do Amazonas.

Referências:
05/05/2020 – Drive-thru contra covid-19 em Manaus. https://www.dw.com/pt-br/drive-thru-contracovid-19-em-manaus/av-53338935

Prefeito de Manaus pede ajuda

Em 06 de maio de 2020, a agência de notícias Deutsche Welle trazia o
discurso do prefeito Arthur Virgílio Neto, feito em inglês e francês. Na mensagem,
Arthur dizia que precisava de mão de obra, tomógrafos, respiradores, equipamentos
de proteção individual e outros itens estratégicos para o combate da pandemia.
Ainda neste dia, a CNN noticiava que a OMS realizaria uma nova
investigação sobre a origem da transmissão comunitária do novo coronavírus.
Apesar de confiar na investigação da China, a Organização iniciou a sua própria
investigação. Em outra publicação, a agência também noticiava que um anticorpo
monoclonal humano seria capaz de impedir que o novo coronavírus infectasse
novas células. O estudo teria sido feito em laboratório.
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https://www.dw.com/pt-br/prefeito-de-manaus-pede-ajuda-a-merkel-macron-e-trump/av53351900
06/05/2020 – OMS fará nova investigação sobre origem do novo coronavírus na China.
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/05/06/oms-fara-nova-investigacao-sobre-origemdo-novo-coronavirus-na-china
06/05/2020 – Anticorpo que neutraliza coronavírus é identificado em testes laboratoriais.
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/05/06/anticorpo-que-neutraliza-coronavirus-eidentificado-em-testes-laboratoriais

Sêmen de infectados apresenta coronavírus

A agência de notícias CNN publicou sobre uma pesquisa chinesa que
constatava a presença do novo vírus no sêmen de infectados. Ainda não estava
claro se o contágio poderia acontecer desta maneira. Se ficasse comprovado que o
coronavírus era transmitido sexualmente, duas formas de evitar a infecção seria a
abstinência e o uso de preservativos.
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Presidente do Paraguai vê Brasil como “grande ameaça” devido a coronavírus

A reportagem da Deutsche Welle do dia 09 de maio de 2020, dizia que o
presidente Mario Abdo Benítez havia dito que o Brasil era uma ameaça sanitária de
seu país. O país possui 700 quilômetros de fronteira compartilhada com o Brasil,
que estavam abertas apenas para que paraguaios e mercadorias entrassem no
Paraguai. O presidente disse ainda que o Brasil seria o país onde o coronavírus
tinha maior expansão no mundo.

Referências:
29/04/2020 – Presidente do Paraguai vê Brasil como “grande ameaça” devido a
coronavírus. https://www.efe.com/efe/brasil/portada/presidente-do-paraguai-ve-brasil-comogrande-amea-a-devido-coronavirus/50000237-4242118

Wuhan volta a registrar caso de coronavírus

Após mais de um mês, cidade de Wuhan havia registrado no dia 10 de maio,
14 novos casos de coronavírus. A China havia declarado no dia anterior que todas
as regiões do país eram de baixo risco. Onze casos foram registrados na mesma
cidade (Jilin), um caso foi em Wuhan e os outros dois casos foram importados.
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29/04/2020 – Wuhan volta a registrar caso de coronavírus após mais de um mês.
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/05/10/wuhan-volta-a-registrar-caso-decoronavirus-apos-mais-de-um-mes

