
Coronavirus – China 

Notícias surto de doença: Atualização 

12 de janeiro de 2020 

Nos dias 11 e 12 de janeiro de 2020, a OMS recebeu mais 
informações detalhadas da Comissão Nacional de Saúde sobre o 
surto. 

A OMS está tranquilizada quanto à qualidade das investigações em 
curso e às medidas de resposta implementadas em Wuhan e ao 
compromisso de partilhar regularmente informações. 

A evidência é altamente sugestiva de que o surto está associado a 
exposições em um mercado de frutos do mar em Wuhan. O mercado 
foi fechado em 1 de janeiro de 2020. Nesta fase, não há infecção 
entre os profissionais de saúde, e nenhuma evidência clara de 
transmissão humana para humana. As autoridades chinesas 
continuam o seu trabalho de vigilância intensiva e medidas de 
acompanhamento, bem como novas investigações epidemiológicas. 

Entre os 41 casos confirmados, houve uma morte. Esta morte 
ocorreu em um paciente com condições médicas subjacentes sérias. 

A China compartilhou a sequência genética do novo coronavírus em 
12 de janeiro, que será de grande importância para outros países 
usarem no desenvolvimento de kits diagnósticos específicos. 

O cluster foi inicialmente relatado em 31 de dezembro de 2019, 
quando o Escritório de País da OMS na China foi informado. As 
autoridades chinesas identificaram um novo tipo de coronavírus 
(novo coronavírus, nCoV), que foi isolado em 7 de janeiro de 2020. O 
teste laboratorial foi realizado em todos os casos suspeitos 
identificados por meio de achados de casos ativos e revisão 
retrospectiva. Outros patógenos respiratórios, como gripe, gripe 
aviária, adenovírus, coronavírus grave da síndrome respiratória 
aguda (SARS-CoV), coronavírus da Síndrome Respiratória do Oriente 
Médio (MERS-CoV) foram descartados como a causa. 

De acordo com informações transmitidas à OMS pelas autoridades 
chinesas nos dias 11 e 12 de janeiro, 41 casos com nova infecção por 
coronavírus foram diagnosticados preliminarmente na cidade de 
Wuhan. Dos 41 casos relatados, sete estão gravemente doentes. Isto 
é quando uma morte, mencionada acima, foi relatada, em um 



paciente com outras condições de saúde subjacentes. Seis pacientes 
receberam alta hospitalar. O início dos sintomas dos 41 casos 
confirmados de nCoV varia de 8 de dezembro de 2019 a 2 de janeiro 
de 2020. Nenhum caso adicional foi detectado desde 3 de janeiro de 
2020. 

Os sinais clínicos e sintomas relatados são principalmente febre, com 
alguns casos com dificuldade em respirar, e radiografias torácicas 
mostrando infiltrações pneumônicas invasivas em ambos os pulmões. 
As autoridades nacionais relatam que os pacientes foram isolados e 
estão recebendo tratamento em instituições médicas de Wuhan. 

De acordo com a investigação epidemiológica preliminar, a maioria 
dos casos trabalhou ou eram manipuladores e visitantes frequentes 
do Mercado atacadista de frutos do mar huanan. O governo relata 
que não há nenhuma evidência desobstruída que o vírus passa 
facilmente da pessoa à pessoa. 

Atualmente, nenhum caso com infecção deste coronavirus novo foi 
relatado em outra parte à excepção de Wuhan. 

Resposta à Saúde Pública 

A Comissão Nacional de Saúde da China enviou um grupo de 
especialistas para wuhan city para apoiar a resposta local. 

As autoridades nacionais relataram as seguintes medidas de 
resposta: 

Um total de 763 contatos próximos, incluindo profissionais de saúde, 
foram identificados e acompanhados e não foram identificados casos 
adicionais de infecção pelo novo coronavírus; 

A Comissão Municipal de Saúde de Wuhan realizou a constatação 
ativa de casos e investigações retrospectivas do atual cluster de 
pacientes foram concluídas 

O Mercado atacadista de frutos do mar Huanan foi temporariamente 
fechado para realizar saneamento ambiental e desinfecção; 

Atividades de comunicação de risco público têm sido realizadas para 
melhorar a conscientização pública e a adoção de medidas de 
autoproteção. 

A OMS está a acompanhar de perto a situação e está em contacto 
regular com as autoridades nacionais na China para prestar o apoio 



necessário. As orientações técnicas sobre o novo coronavírus foram 
desenvolvidas e continuarão a ser atualizadas à medida que 
informações adicionais estiverem disponíveis. 

Avaliação de risco da OMS 

Até à data, as investigações ainda estão em curso para avaliar toda a 
extensão do surto. 

A cidade de Wuhan é um importante centro de transportes 
domésticos e internacionais. Até agora, não houve nenhum caso 
relatado fora da cidade de Wuhan. 

Informações mais abrangentes e investigações em andamento 
também são necessárias para entender melhor a epidemiologia, o 
quadro clínico, a fonte, os modos de transmissão e a extensão da 
infecção; bem como as contramedidas implementadas. 

Conselho da OMS 

Com base nas informações fornecidas pelas autoridades nacionais, 
aplicam-se as recomendações da OMS sobre medidas de saúde 
pública e vigilância para novos coronavírus. 

A OMS não recomenda quaisquer medidas de saúde específicas para 
os viajantes. Em caso de sintomas sugestivos de doenças 
respiratórias durante ou após a viagem, os viajantes são orientados  
a procurar atendimento médico e compartilhar histórico de viagens 
com seu profissional de saúde. As orientações de viagem foram 
atualizadas. 

A OMS aconselha contra a aplicação de quaisquer restrições de 
viagem ou comércio à China com base nas informações atualmente 
disponíveis neste evento. 

Para mais informações: 

• Technical guidance for novel coronavirus, WHO 
• Wuhan Municipal Health Commission briefing on the pneumonia 

epidemic situation, 31 December 2019 (in Chinese) 
• Wuhan Municipal Health Commission briefing on the pneumonia 

epidemic situation 3 January 2020 (in Chinese) 
• Wuhan Municipal Health Commission's briefing on the pneumonia 

epidemic situation, 5 January 2020 (in Chinese) 
• Wuhan Municipal Health Commission’s briefing on the pneumonia 

epidemic situation, 11 January 2020 (in Chinese) 

https://www.who.int/health-topics/coronavirus
http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2019123108989
http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2019123108989
http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020010309017
http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020010309017
http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020010509020
http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020010509020
http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020011109035
http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020011109035


• Wuhan Municipal Health Commission’s Experts interpretation of the 
outbreak update, 11 January 2020 (in Chinese) 

• WHO travel advice for international travel and health in relation to 
the outbreak of pneumonia caused by a new coronavirus in China 
 

Original:  publicado por World Health Organization 

https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-novel-coronavirus-
china/en/ 

http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020011109036
http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020011109036
https://www.who.int/ith/2020-0901_outbreak_of_Pneumonia_caused_by_a_new_coronavirus_in_C/en/
https://www.who.int/ith/2020-0901_outbreak_of_Pneumonia_caused_by_a_new_coronavirus_in_C/en/
https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-novel-coronavirus-china/en/
https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-novel-coronavirus-china/en/

