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Quinta-feira, 2 de Abril de 2020

PANDEMIA OUTROS ASSUNTOS FORAM OS ESTADOS PARA SABER QUAIS MEDICAMENTOS TÊM SIDO MAIS EFICAZES

OMS projeta 1 milhão de
casos nos próximos dias

CORONAVÍRUS

Tedros Adhanom Ghebreyesus prevê também cerca de 50 mil mortes no mundo todo
e fala em preocupação com rápida escalada e a disseminação global de infecções
EUROPA
Das agências
@jornalovale

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS
(Organização Mundial da
Saúde), voltou a demonstrar
preocupação com o crescimento quase exponencial no
número de casos da covid-19,
doença causada pelo novo
coronavírus, no mundo. Nesta quarta, em entrevista coletiva, ele projetou o número
de infectados confirmados
que a doença alcançará nos
próximos dias e falou sobra
a situação da América do Sul
em meio à pandemia.
“Ao entrarmos no quarto
mês desde o início da pandemia da covid-19, estou pro-
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África do Sul. Compradores fazem fila em uma mercearia em Durban

fundamente preocupado com
a rápida escalada e a disseminação global de infecções”.
“Nos próximos dias, chegaremos a 1 milhão de casos
confirmados de covid-19 e 50

mil mortes. Embora números
relativamente baixos de casos
covid-19 confirmados tenham
sido relatados na África e na
América Central e do Sul, percebemos que a covid-19 pode-

ria ter sérias consequências
sociais, econômicas e políticas
para essas regiões. É essencial garantir que esses países
estejam bem equipados para
detectar, testar, isolar e tratar
casos”, acrescentou.
Além do constante cuidado
com os números, outros assuntos abordados na coletiva
foram os estudos para saber
quais medicamentos são mais
eficazes no tratamento da
doença e também para comprovar as evidências sobre o
uso de máscara. “Continuamos
trabalhando com governos
e fabricantes para acelerar a
produção e distribuição de
equipamentos de proteção individual”, disse. Ainda assim,
a OMS segue com a recomendação de uso de máscaras para
as pessoas doentes e também
para quem as cuida.
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Chineses
anunciam
descoberta
contra covid-19
AÇÃO. Um grupo de cientistas
chineses isolou vários anticorpos que considera “extremamente eficientes” para impedir
a capacidade do novo coronavírus de entrar nas células, o
que pode ser útil tanto para
tratar quanto para prevenir o
coronavírus. Atualmente, não
existe tratamento comprovadamente eficaz para a doença.
Zhang Linqi, da Universidade
Tsinghua, disse que um remédio feito com anticorpos como
os que sua equipe descobriu
poderia ser usado de forma
mais eficaz do que as abordagens atuais, incluindo o que
ele chamou de tratamentos
“limítrofes”, como o plasma,
que contém anticorpos, mas é
limitado pelo tipo de sangue.
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Espanha passa
dos 100 mil
casos
PANDEMIA. O número
de casos confirmados de
coronavírus na Espanha
ultrapassou os 100 mil
nesta quarta, enquanto
o total de mortes entre
terça e quarta alcançou
novo recorde. As mortes
subiram para 9.053.
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Alemanha:
distanciamento
até 19 de abril
DECISÃO. A chanceler
alemã, Angela Merkel,
anunciou nesta quart que
o país vai estender até 19
de abril as atuais medidas
de distanciamento social
criadas para tentar
conter a pandemia de
coronavírus.

que a
EE“Constatamos
duração da recuperação
de pessoas gravemente
infectadas é mais longa
do que pensávamos,
muito mais do que duas
semanas”
Angela Merkel
Primeira-ministra alemã

CORONAVÍRUS

Quarentena
na Itália segue
até 13 de abril
AÇÃO. A Itália estenderá

Divulgação

Pandemia. Ruas de Bazhong

a quarentena contra o
coronavírus, imposta em
fevereiro, para 13 de abril,
disse o ministro da Saúde
italiano, Roberto Speranza,
nesta quarta. As mortes
permaneceram estáveis,
acima de 800 por dia.

