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A chegada do coronavírus à Itália coloca a Europa

sob alerta. O governo americano , que cancelou

vôos para e vindo da China, considera proibir vôos

da Itália.

A preocupação também se extende a países pobres. Onde os números de

leitos por mil habitantes é muito abaixo do recomendado pela Organização

Mundial de Saúde.

Até agora a única boa notícia é a de que pacientes têm reagido

bem ao coquetel antiviral semelhante ao utilizado em pacientes
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com Aids.

Por outro lado, nas próximas semanas as notícias sobre a

epidemia deve continuar a piorar com expectativas de que

aumente significativamente o número de contaminados.
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