Mortes por coronavírus na
China já chegam a 80- Criança
brasileira com suspeita da
doença
Balanço mais recente aponta 2.744 casos suspeitos no país.
Segundo ministro chinês, vírus pode se espalhar antes mesmo do
aparecimento de sintomas. Recesso escolar foi estendido e
venda de animais silvestres foi proibida para tentar conter
contágio.
Médicos ajudam paciente a sair de uma ambulância em Euhan, na
província de Hubei, na China, no domingo (26) — Foto:
Chinatopix via AP
Subiu para 80 o número de mortos por coronavírus na China,
segundo as autoridades locais. Neste domingo (26), foram
relatadas mais 24 mortes na província de Hubei, onde fica a
cidade de Wuhan – local mais afetado.
O país anunciou ainda que chegou a 2.761 casos suspeitos,
sendo 2.744 na China e 17 nos territórios de Hong Kong, Macau
e Taiwan.
O que se sabe e o que ainda é dúvida sobre o coronavírus
Número de países com casos confirmados
Também neste domingo, o ministro da Comissão Nacional de Saúde
da China, Ma Xiaowei, disse que o novo coronavírus pode se
espalhar antes mesmo do aparecimento de sintomas.
Segundo a Reuters, Ma afirmou ainda que a capacidade de
transmissão do coronavírus está se fortalecendo e reforçou as
ações de contenção, que até agora incluem restrições de
transporte e viagens e o cancelamento de grandes eventos,
serão intensificados.

Ma disse também que o período de incubação do coronavírus pode
variar de um a 14 dias, e que o vírus é infeccioso durante a
incubação, o que não foi o caso da Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SARS), um coronavírus que se originou na China e matou
quase 800 pessoas em todo o mundo, entre 2002 e 2003.
Como medida de prevenção do surto, o governo chinês anunciou
que vai estender o recesso de Ano Novo até o dia 2 de
fevereiro em todas as escolas do país.
Ainda neste domingo, a China anunciou uma proibição nacional
da venda de animais silvestres em mercados, restaurantes e
plataformas de comércio eletrônico. Acredita-se que o vírus
tenha se originado no final do ano passado em um mercado na
cidade chinesa de Wuhan, que vendia ilegalmente animais
selvagens.
Enquanto isso, os Estados Unidos confirmaram mais três casos
da doença, chegando agora a cinco. Segundo o Departamento de
Saúde Pública, as pessoas retornaram de viagens a Wuhan e, ao
apresentar sintomas, foram a hospitais – duas na Califórnia e
uma no Arizona – onde estão recebendo tratamento. Seus nomes e
localizações exatas não foram divulgados. Os dois primeiros
casos tinham sido registrados em Washington e Illinois.
Vista de Wuhan, na China, após o anúncio do banimento da
circulação de veículos não essenciais, no domingo (26) — Foto:
cnsphoto via Reuters
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Criança brasileira com suspeita da doença
Uma criança brasileira de 10 anos está internada nas Filipinas
com suspeita de coronavírus, segundo o site da rede local ABSCBN News. Ela esteve na cidade chinesa de Wuhan com os pais,
que também estão em isolamento no mesmo hospital, por
precaução.
Segundo o doutor Audie Cipriano, chefe dos médicos do hospital
ng Palawan, em Puerto Princesa, a criança foi hospitalizada
com febre e dificuldade para respirar na madrugada de sábado,
enquanto seu pai apresentava apenas dor de garganta.
Brasileira com suspeita de coronavírus nas Filipinas está sem
sintomas, diz embaixador do Brasil; diagnóstico sai na quarta
Além da criança brasileira, uma menina taiwanesa de seis anos
também está em isolamento por suspeita de contaminação. Ela

tem pneumonia, e seus pais disseram que ela teve contato com
pessoas que estiveram em Wuhan, cidade chinesa que registra a
grande maioria dos casos.
As duas crianças ainda aguardam os resultados de seus testes,
e devem permanecer em isolamento por um período de cinco a 14
dias.
Raio X do novo coronavírus — Foto: Amanda Paes e Cido
Gonçalves/Arte G1
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Bebê entre os infectados

Segundo o jornal estatal “Diário do Povo” de domingo (26), um
bebê de 9 meses está entre os pacientes diagnosticados com a
doença em Pequim.
A capital da China registrou ao menos 68 infectados por
coronavírus desde o início do surto, em 31 de dezembro.
China atualiza para 56 o número de mortos por coronavírus
Reunião com OMS
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus, está a caminho de Pequim onde vai se
reunir com o governo chinês e especialistas para discutir
sobre o atual surto de coronavírus. O executivo escreveu em
seu Twitter que a visita vai “estreitar a colaboração” entre a
entidade e o país asiático.
Ghebreyesus escreveu que a visita deve contribuir com ações de
proteção do país. Ele pediu também que pesquisadores e
cientistas que tenham estudos sobre o vírus aprovados em
periódicos científicos mas que não tenham sido publicados, que
compartilhem as descobertas com a organização.
Retirada de estrangeiros
Os Estados Unidos organizam o retorno de cidadãos americanos e
diplomatas da cidade de Wuhan, epicentro do surto de
coronavírus. Segundo a Embaixada dos norte-americana na China,
um voo partirá da cidade com destino a San Francisco,
Califórnia, na terça-feira (28).
França, Japão e Coreia do Sul organizam ações similares em
parceria com as autoridades chinesas. O rei Abdullah II, da
Jordânia, destinou uma aeronave para evacuar cidadãos de seu
país na China. Segundo a rede de notícias CNN, a ação já foi
autorizada pelas autoridades chinesas.
A província de Hubei tinha 13 cidades com restrições de
circulação até sexta-feira, o que afeta cerca de 40 milhões de

pessoas. Na manhã de domingo (26, horário local), foi
anunciado que a cidade de Tianjin também irá interromper a
circulação de todos os ônibus intermunicipais para tentar
conter a disseminação do vírus.
Vacinas contra o vírus
A Coalizão de Inovações em Preparação para Epidemias (Cepi) –
grupo internacional para o controle de doenças – anunciou na
quinta um fundo para apoiar três programas de desenvolvimento
de vacinas contra o 2019-nCoV, o novo coronavírus.
A Rússia, por meio de seu órgão regulador, também havia
anunciado que está trabalhando no desenvolvimento de uma
vacina contra o coronavírus.
Funcionários usando máscaras são vistos do lado de fora da
Disneyland Hong Kong, fechada, no domingo (26) — Foto:
Reuters/James Pomfret
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China suspende viagens turísticas
A China vai suspender todas as viagens turísticas que partem
do país a partir de segunda-feira (27) para tentar conter o
surto de coronavírus. Neste sábado a Associação de Turismo da
China anunciou que as viagens em grupo ao exterior estarão
suspensas. Segundo a associação, viagens domésticas já estavam
sob restrição desde sexta-feira (24).
Os parques de diversões de Hong Kong Disneyland e Ocean Park
serão fechados a partir deste domingo (26) para evitar a
propagação do vírus. Em Xangai, o governo também anunciou que
o parque da Disney ficará fechado. A China está em feriado do
Ano Novo Lunar, período em que os parques costumam ficar
cheios de turistas.
Casos de coronavírus pelo mundo — Foto: Arte/G1
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