Associação de Nações do Sudeste
Asiático se reunirá para abordar
surto do coronavírus

Havana, 17 de fevereiro (RHC).- A ASEAN – Associação de Nações do Sudeste Asiático se reunirá na
quarta-feira em Laos para debater a situação gerada pelo surto do coronavírus Covid-2019 nessa
região. A China será representada pelo ministro das Relações Exteriores, Wang Yi.
O porta-voz da Chancelaria, Geng Shuang destacou a tradição de apoio mútuo entre as nações
asiáticas, e lembrou que em 2003 realizou-se um encontro semelhante para enfrentar a SARS –
Síndrome Respiratória Aguda e Grave. “Desde que começou a epidemia do Covid'2019 a China e os
países da ASEAN têm mantido uma estreita comunicação e colaboração”, sublinhou.
Paralelamente decorrerá uma reunião de especialistas em medicina para examinar a situação atual e
acertar ações conjuntas. A ASEAN é integrada por Brunei, Birmânia, Camboja, Filipinas, Indonésia,
Laos, Malásia, Cingapura, Tailândia e Vietnã.
Os últimos dados apontam para 70.548 pessoas contagiadas e 1.770 óbitos. Do total de casos, 99%
foram registrados no território chinês continental.

Guo Yanhong, funcionária da Comissão Nacional de Saúde, revelou que foram enviados à cidade de
Wuhan, na província de Hubei, mais de 30 mil médicos, muitos deles especialistas em cuidados
intensivos, levando em conta os numerosos pacientes em estado grave. Três equipes médicas de
máximo nível estão à frente do combate ao coronavírus.
Especialistas chineses confirmaram que, baseando-se em ensaios clínicos, o fosfato de cloraquina tem
certos efeitos curativos contra a doença. Esse medicamento é utilizado para a malária. O grupo propôs
incluir o produto nos procedimentos atuais e ao mesmo tempo prosseguir os testes clínicos. A
informação foi dada por Sun Yanrong, vice-diretora do Centro Nacional para o Desenvolvimento da
Biotecnologia.
Outras notícias indicam que uma companhia farmacêutica chinesa começou a fabricar o favipiravir,
conhecido também como avigan, incluído na lista de remédios que poderiam ser eficazes no
enfrentamento ao surto do Covid-2019.
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