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Apresentação 
 

O painel MonitoraCovid-19 busca disponibilizar, em um só lugar, informações sobre o avanço da epidemia, dia a dia. Para isso, 

agrega dados de fontes municipais, estaduais, federais e internacionais. Foi lançado em abril pelo Laboratório de Informação em 

Saúde (LIS), do Instituto de Comunicação e Informação em Saúde (Icict), integrando o Observatório Covid-19 da Fiocruz. 

 

Divulgação  

 

Por meio da Assessoria de Comunicação do Icict/Fiocruz, que atua em articulação com a Coordenação de Comunicação Social da 

Fiocruz, o MonitoraCovid-19 vem divulgando periodicamente notas técnicas com análises e cenários epidemiológicos relativos à 

epidemia. Com isso, oferece informações científicas para apoiar decisões da esfera pública, no enfrentamento à crise sanitária. 

Sua primeira citação na imprensa foi em 4/4/2020, em matéria no jornal O Globo. 
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Estatísticas gerais 

Período de Clipping: Abril a Agosto/2020 
Responsável: Assessoria de Comunicação – Icict/Fiocruz 

Menções em veículos online: 751 
(aferição em pesquisa news.google.com.br realizada em 01/09/2020. 
 
Atendimentos à imprensa: 206 
 
Total de matérias clipadas: 247 
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Manchetes  em destaque - ABRIL 

O Globo – 04/04/2020 
Sistema que monitora Covid-19 mostra avanço do coronavírus no interior e põe em xeque redução do isolamento 
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/sistema-que-monitora-covid-19-mostra-avanco-do-coronavirus-no-interior-poe-em-xeque-reducao-do-
isolamento-24359218 

 

 

https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/sistema-que-monitora-covid-19-mostra-avanco-do-coronavirus-no-interior-poe-em-xeque-reducao-do-isolamento-24359218
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/sistema-que-monitora-covid-19-mostra-avanco-do-coronavirus-no-interior-poe-em-xeque-reducao-do-isolamento-24359218


 

 
Pavilhão Haity Moussatché | Avenida Brasil, 4365 - Rio de Janeiro - RJ | CEP 21040 360 | Tel: +55 21 3865 3131| www.icict.fiocruz.br 

 7 

BBC Brasil – 20/04/2020 
Tamanho continental e desigualdade social aumentam desafios do Brasil no controle da covid-19 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52288579 

 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52288579
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Fantástico/TV Globo – 26/04/2020 
Coronavírus no Brasil: análise dos dados do Ministério da Saúde 
aponta perfil dos mortos 
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/04/26/coronavirus-no-
brasil-analise-dos-dados-do-ministerio-da-saude-aponta-perfil-dos-
mortos.ghtml 

 

Jornal Nacional/TV Globo – 29/04/2020 
Mapa da Fiocruz mostra em que estados o ritmo de expansão da 
Covid-19 é maior 
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/04/29/mapa-da-fiocruz-mostra-
em-que-estados-o-ritmo-de-expansao-da-covid-19-e-maior.ghtml 
 

 

https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/04/26/coronavirus-no-brasil-analise-dos-dados-do-ministerio-da-saude-aponta-perfil-dos-mortos.ghtml
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/04/26/coronavirus-no-brasil-analise-dos-dados-do-ministerio-da-saude-aponta-perfil-dos-mortos.ghtml
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/04/26/coronavirus-no-brasil-analise-dos-dados-do-ministerio-da-saude-aponta-perfil-dos-mortos.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/04/29/mapa-da-fiocruz-mostra-em-que-estados-o-ritmo-de-expansao-da-covid-19-e-maior.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/04/29/mapa-da-fiocruz-mostra-em-que-estados-o-ritmo-de-expansao-da-covid-19-e-maior.ghtml
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Manchetes  em destaque – MAIO 

Band – 13/05/2020 
Casos do novo coronavírus começam a aumentar no interior 
https://entretenimento.band.uol.com.br/aquinaband/videos/16792668/casos-do-novo-coronavirus-comecam-a-aumentar-no-interior.html 

 

 

https://entretenimento.band.uol.com.br/aquinaband/videos/16792668/casos-do-novo-coronavirus-comecam-a-aumentar-no-interior.html
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Jornal GloboNews: Edição das 10 – 28/05/2020 
Plataforma monitora casos da Covid-19 entre quilombolas no 
Brasil 
https://g1.globo.com/globonews/jornal-globonews-edicao-das-
10/video/plataforma-monitora-casos-da-covid-19-entre-quilombolas-no-brasil-
8586720.ghtml 

 

Folha de S. Paulo – 30/05/2020 
Após recorde diário, RJ supera os 50 mil casos de Covid-19, mas 
pensa em reabertura 
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/05/apos-recorde-diario-rj-
supera-os-50-mil-casos-de-covid-19-mas-pensa-em-reabertura.shtml 

 

 

https://g1.globo.com/globonews/jornal-globonews-edicao-das-10/video/plataforma-monitora-casos-da-covid-19-entre-quilombolas-no-brasil-8586720.ghtml
https://g1.globo.com/globonews/jornal-globonews-edicao-das-10/video/plataforma-monitora-casos-da-covid-19-entre-quilombolas-no-brasil-8586720.ghtml
https://g1.globo.com/globonews/jornal-globonews-edicao-das-10/video/plataforma-monitora-casos-da-covid-19-entre-quilombolas-no-brasil-8586720.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/05/apos-recorde-diario-rj-supera-os-50-mil-casos-de-covid-19-mas-pensa-em-reabertura.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/05/apos-recorde-diario-rj-supera-os-50-mil-casos-de-covid-19-mas-pensa-em-reabertura.shtml
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Manchetes  em destaque – JUNHO 
 
TV Brasil -  02/06/2020 
Sem Censura traz papo sobre ferramenta Monitora Covid-19 
https://tvbrasil.ebc.com.br/sem-censura-traz-papo-sobre-ferramenta-monitoracovid-19 
 

 

https://tvbrasil.ebc.com.br/sem-censura-traz-papo-sobre-ferramenta-monitoracovid-19
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UOL Notícias -  04/06/2020 
Reabertura deve aumentar mortes no Rio em 2 semanas, dizem cientistas. 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/06/04/reabertura-deve-aumentar-mortes-no-rio-em-2-semanas-dizem-cientistas.htm 
 

 

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/06/04/reabertura-deve-aumentar-mortes-no-rio-em-2-semanas-dizem-cientistas.htm
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CNN Brasil – 06/06/2020 
Em um mês, coronavírus duplica em municípios de até 200 mil habitantes 
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/06/07/em-um-mes-coronavirus-duplica-em-
municipios-de-ate-200-mil-habitantes 

R7 Notícias – 05/06/2020 
Rio: engarrafamentos indicam redução de isolamento em maio 
https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/rio-engarrafamentos-indicam-reducao-de-
isolamento-em-maio-10062020 

 

 

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/06/07/em-um-mes-coronavirus-duplica-em-municipios-de-ate-200-mil-habitantes
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/06/07/em-um-mes-coronavirus-duplica-em-municipios-de-ate-200-mil-habitantes
https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/rio-engarrafamentos-indicam-reducao-de-isolamento-em-maio-10062020
https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/rio-engarrafamentos-indicam-reducao-de-isolamento-em-maio-10062020
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Manchetes  em destaque – JULHO 
 
Veja -  22/07/2020 
Volta às aulas pode contaminar 9,3 milhões de pessoas, diz Fiocruz  
https://veja.abril.com.br/brasil/volta-as-aulas-pode-contaminar-93-milhoes-de-pessoas-diz-fiocruz/ 

 

https://veja.abril.com.br/brasil/volta-as-aulas-pode-contaminar-93-milhoes-de-pessoas-diz-fiocruz/
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Manchetes  em destaque – AGOSTO 
 

Uol – 25/08/2020 
Estudo aponta que divulgação de casos de covid pode demorar até 
7 semanas 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-
noticias/redacao/2020/08/25/coronavirus-demora-registro-de-casos-fiocruz.htm 

 

Valor Econômico - 27/08/2020 
Coordenação falha dificulta resposta efizar contra covid-19 
https://valor.globo.com/publicacoes/suplementos/noticia/2020/08/27/c
oordenacao-falha-dificulta-resposta-eficaz-contra-covid-19.ghtml 

 
 

 

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/08/25/coronavirus-demora-registro-de-casos-fiocruz.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/08/25/coronavirus-demora-registro-de-casos-fiocruz.htm
https://valor.globo.com/publicacoes/suplementos/noticia/2020/08/27/coordenacao-falha-dificulta-resposta-eficaz-contra-covid-19.ghtml
https://valor.globo.com/publicacoes/suplementos/noticia/2020/08/27/coordenacao-falha-dificulta-resposta-eficaz-contra-covid-19.ghtml
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Clipping – Abril a Agosto/2020 
 

Data Veículo Título Link 

3/4/20 Conass 
MonitoraCovid-19: ferramenta online permite monitorar avanço da 
epidemia no Brasil, dia a dia 

http://www.conass.org.br/monitoracovid-19-ferramenta-online-permite-monitorar-
avanco-da-epidemia-no-brasil-dia-a-dia/ 

8/4/20 O Globo 
Sistema que monitora Covid-19 mostra avanço do coronavírus no interior e 
põe em xeque redução do isolamento 

https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/sistema-que-monitora-covid-19-
mostra-avanco-do-coronavirus-no-interior-poe-em-xeque-reducao-do-isolamento-
24359218 

20/4/20 UOL 
Estudo liderado por pesquisadores da UFMG prevê que o sistema de saúde 
do Estado ficará sobrecarregado em um mês se houver registro de 1% de 
casos graves 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2020/04/20/tamanho-continental-
e-desigualdade-social-aumentam-desafios-do-brasil-no-controle-da-covid-19.htm 

22/4/20 
Solidário Portal de 
Notícias 

Brasileiros estão morrendo mais rápido de Covid-19 do que em outros 
países 

https://solidarionoticias.com/brasileiros-estao-morrendo-mais-rapido-de-covid-19-
do-que-em-outros-paises/ 

23/4/20 
Globo/Programa 
Combate ao 
Coronavírus 

Fiocruz lança ferramenta que monitora avanço do novo coronavírus no país https://globoplay.globo.com/v/8503616/  

23/4/20 Cidade Verde Número de mortes no Brasil dobra a cada 5 dias; ritmo supera EUA e Europa 
https://cidadeverde.com/coronavirus/106363/numero-de-mortes-no-brasil-dobra-a-
cada-5-dias-ritmo-supera-eua-e-europa 

23/4/20 Correio Popular Número de mortes no Brasil dobra a cada 5 dias; ritmo supera EUA e Europa 
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2020/04/agencias/930428-numero-de-
mortes-no-brasil-dobra-a-cada-5-dias-ritmo-supera-eua-e-europa.html  

24/4/20 Terra 
Especialistas: Flexibilizar isolamento agora é precipitado/Medida de aliviar o 
distanciamento social pode acabar levando ao colapso do sistema de saúde 

https://www.terra.com.br/noticias/coronavirus/especialistas-flexibilizar-isolamento-
agora-e-precipitado,e65ecb3762b2ababa0cdd650af7d9ef058rngvvd.html  

24/4/20 O Globo Como o novo coronavírus avança nos estados 
https://oglobo.globo.com/podcast/como-novo-coronavirus-avanca-nos-estados-1-
24390498 

24/4/20 GreenMe 
Covid-19: com + de 50 mil mortos nos EUA, Trump sugere injeção de 
desinfetante. Brasil pode estar ainda pior 

https://www.greenme.com.br/viver/saude-e-bem-estar/44433-50-mil-mortos-
trump-sugere-injecao-de-desinfetante/ 

24/4/20 Tribuna do Norte Brasil tem 407 mortes por covid-19 
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/brasil-tem-407-mortes-por-covid-
19/478224 

26/4/20 Pfarma Mortes por coronavírus dobram a cada cinco dias no Brasil https://pfarma.com.br/coronavirus/5488-mortes-covid-brasil.html 

26/4/20 Globo/Fantástico 
Coronavírus no Brasil: análise dos dados do Ministério da Saúde aponta 
perfil dos mortos 

https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/04/26/coronavirus-no-brasil-analise-
dos-dados-do-ministerio-da-saude-aponta-perfil-dos-mortos.ghtml  

26/4/20 Extra Classe Em 24 horas, país tem 3,3 mil novos casos e 189 mortes por coronavírus 
https://www.extraclasse.org.br/saude/2020/04/em-24-horas-pais-tem-33-mil-
novos-casos-e-189-mortes-por-coronavirus/ 

27/4/20 TV Assembleia CE Número de mortes pelo Covid-19 dobra a cada cinco dias https://www.youtube.com/watch?v=kL_eMGrgQ5M  

http://www.conass.org.br/monitoracovid-19-ferramenta-online-permite-monitorar-avanco-da-epidemia-no-brasil-dia-a-dia/
http://www.conass.org.br/monitoracovid-19-ferramenta-online-permite-monitorar-avanco-da-epidemia-no-brasil-dia-a-dia/
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/sistema-que-monitora-covid-19-mostra-avanco-do-coronavirus-no-interior-poe-em-xeque-reducao-do-isolamento-24359218
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/sistema-que-monitora-covid-19-mostra-avanco-do-coronavirus-no-interior-poe-em-xeque-reducao-do-isolamento-24359218
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/sistema-que-monitora-covid-19-mostra-avanco-do-coronavirus-no-interior-poe-em-xeque-reducao-do-isolamento-24359218
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2020/04/20/tamanho-continental-e-desigualdade-social-aumentam-desafios-do-brasil-no-controle-da-covid-19.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2020/04/20/tamanho-continental-e-desigualdade-social-aumentam-desafios-do-brasil-no-controle-da-covid-19.htm
https://solidarionoticias.com/brasileiros-estao-morrendo-mais-rapido-de-covid-19-do-que-em-outros-paises/
https://solidarionoticias.com/brasileiros-estao-morrendo-mais-rapido-de-covid-19-do-que-em-outros-paises/
https://globoplay.globo.com/v/8503616/
https://cidadeverde.com/coronavirus/106363/numero-de-mortes-no-brasil-dobra-a-cada-5-dias-ritmo-supera-eua-e-europa
https://cidadeverde.com/coronavirus/106363/numero-de-mortes-no-brasil-dobra-a-cada-5-dias-ritmo-supera-eua-e-europa
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2020/04/agencias/930428-numero-de-mortes-no-brasil-dobra-a-cada-5-dias-ritmo-supera-eua-e-europa.html
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2020/04/agencias/930428-numero-de-mortes-no-brasil-dobra-a-cada-5-dias-ritmo-supera-eua-e-europa.html
https://www.terra.com.br/noticias/coronavirus/especialistas-flexibilizar-isolamento-agora-e-precipitado,e65ecb3762b2ababa0cdd650af7d9ef058rngvvd.html
https://www.terra.com.br/noticias/coronavirus/especialistas-flexibilizar-isolamento-agora-e-precipitado,e65ecb3762b2ababa0cdd650af7d9ef058rngvvd.html
https://oglobo.globo.com/podcast/como-novo-coronavirus-avanca-nos-estados-1-24390498
https://oglobo.globo.com/podcast/como-novo-coronavirus-avanca-nos-estados-1-24390498
https://www.greenme.com.br/viver/saude-e-bem-estar/44433-50-mil-mortos-trump-sugere-injecao-de-desinfetante/
https://www.greenme.com.br/viver/saude-e-bem-estar/44433-50-mil-mortos-trump-sugere-injecao-de-desinfetante/
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/brasil-tem-407-mortes-por-covid-19/478224
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/brasil-tem-407-mortes-por-covid-19/478224
https://pfarma.com.br/coronavirus/5488-mortes-covid-brasil.html
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/04/26/coronavirus-no-brasil-analise-dos-dados-do-ministerio-da-saude-aponta-perfil-dos-mortos.ghtml
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/04/26/coronavirus-no-brasil-analise-dos-dados-do-ministerio-da-saude-aponta-perfil-dos-mortos.ghtml
https://www.extraclasse.org.br/saude/2020/04/em-24-horas-pais-tem-33-mil-novos-casos-e-189-mortes-por-coronavirus/
https://www.extraclasse.org.br/saude/2020/04/em-24-horas-pais-tem-33-mil-novos-casos-e-189-mortes-por-coronavirus/
https://www.youtube.com/watch?v=kL_eMGrgQ5M
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28/4/20 Globo/Jornal Nacional 
Notificações de mortes por causa indeterminada disparam em cartórios do 
Rio 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/04/28/notificacoes-de-mortes-
por-causa-indeterminada-disparam-em-cartorios-do-rio.ghtml  

29/4/20 Toda Palava 
Brasil entra em colapso igual à Itália em três semanas, diz secretário de 
Saúde 

https://www.todapalavra.info/post/brasil-entra-em-colapso-igual-a-italia-em-tres-
semanas-diz-secretario-de-saude 

29/4/20 Globo/Jornal Nacional 
Mapa da Fiocruz mostra em que estados o ritmo de expansão da Covid-19 é 
maior 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/04/29/mapa-da-fiocruz-mostra-
em-que-estados-o-ritmo-de-expansao-da-covid-19-e-maior.ghtml 

30/4/20 G1 
Mortes por Covid-19 na Paraíba duplicam na mesma velocidade que na 
Itália, diz pesquisa da Fiocruz 

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/04/30/mortes-por-covid-19-na-
paraiba-duplicam-na-mesma-velocidade-que-na-italia-diz-pesquisa-da-fiocruz.ghtml  

1/5/20 Imirante 
Aumento do número de mortes por Covid-19 acelera no Maranhão e se 
igualados EUA 

https://imirante.com/maranhao/noticias/2020/04/30/aumento-do-numero-de-
mortes-por-covid-19-acelera-no-maranhao-e-se-iguala-aos-eua.shtml  

4/5/20 Info Money SP estuda fim gradual da quarentena: quais os riscos da medida? 
https://www.infomoney.com.br/economia/sp-estuda-fim-gradual-da-quarentena-
quais-os-riscos-e-impactos-da-medida/ 

4/5/20 G1 Globo 
71,5% das regiões que atendem pacientes de vários municípios têm casos 
de Covid-19, diz Fiocruz 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/05/04/715percent-das-
regioes-que-atendem-pacientes-de-varios-municipios-tem-casos-de-covid-19-diz-
fiocruz.ghtml 

4/5/20 NE Notícias Mortes por Covid-19 aumenta no MA, RS e SE https://www.nenoticias.com.br/mortes-por-covid-19-aumenta-no-ma-rs-e-se/  

5/5/20 P Farma Governo do RJ cria novo gabinete de crise com Fiocruz 
https://pfarma.com.br/coronavirus/5563-governo-do-rj-cria-novo-gabinete-de-
crise.html 

5/5/20 Isto é Dinheiro Pesquisa da Fiocruz indica avanço da covid-19 em cidades do interior 
https://www.istoedinheiro.com.br/pesquisa-da-fiocruz-indica-avanco-da-covid-19-
em-cidades-do-interior/ 

5/5/20 Agência Brasil Pesquisa da Fiocruz indica avanço da covid-19 em cidades do interior 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-05/pesquisa-da-fiocruz-indica-
avanco-da-covid-19-em-cidades-do-interior 

5/5/20 Ilustrado Corona vírus esta chegando nos municípios do interior, aponta pesquisa  
https://ilustrado.com.br/coronavirus-esta-chegando-nos-municipios-do-interior-
aponta-pesquisa/ 

5/5/20 Casa de Notícias MonitoraCovid-19 aponta tendência de interiorização  
https://www.casadenoticias.com.br/noticias/32301-monitoracovid-19-aponta-
tendencia-de-interiorizacao 

5/5/20 Maré Online Ronda Coronavírus: Brasil é o epicentro global do coronavírus 
https://mareonline.com.br/coronavirus/ronda-coronavirus/ronda-coronavirus-
brasil-e-o-epicentro-global-do-coronavirus/ 

5/5/20 O Bom da Notícia Ministério da Saúde atualiza informações sobre covid-19 no Brasil 
https://obomdanoticia.com.br/saude-bem-estar/ministerio-da-saude-atualiza-
informacoes-sobre-covid-19-no-brasil/56489  

6/5/20 Brasil61 
Interiorização dos casos da Covid-19 exige ações conjuntas entre município, 
revela estudo da Fiocruz 

https://www.brasil61.com/noticias/interiorizacao-dos-casos-da-covid-19-exige-
acoes-conjuntas-entre-municipio-revela-estudo-da-fiocruz-pran208739 

10/5/20 Veja Abril Corona vírus se alastra com rapidez pelo interior do País 
https://veja.abril.com.br/saude/coronavirus-se-alastra-com-rapidez-pelo-interior-
do-pais/ 

11/5/20 Uol Notícias Com isolamento baixo, Rio tem 93% das cidades com casos de coronavírus 
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/05/11/coronavirus-
cidades-rio-de-janeiro.htm 

11/5/20 O Globo 
Sem isolamento covid-19 já se espalhou para 935 cidades do Rio e avança 
rápido para o interior 

https://oglobo.globo.com/rio/sem-isolamento-covid-19-ja-se-espalhou-por-935-das-
cidades-do-rio-avanca-rapido-para-interior-24420481 

12/5/20 Correio Braziliense Covid-19: Brasil pode chegar a 20 mil mortes em nove dias, alerta estudo https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/05/12/interna-

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/04/28/notificacoes-de-mortes-por-causa-indeterminada-disparam-em-cartorios-do-rio.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/04/28/notificacoes-de-mortes-por-causa-indeterminada-disparam-em-cartorios-do-rio.ghtml
https://www.todapalavra.info/post/brasil-entra-em-colapso-igual-a-italia-em-tres-semanas-diz-secretario-de-saude
https://www.todapalavra.info/post/brasil-entra-em-colapso-igual-a-italia-em-tres-semanas-diz-secretario-de-saude
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/04/29/mapa-da-fiocruz-mostra-em-que-estados-o-ritmo-de-expansao-da-covid-19-e-maior.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/04/29/mapa-da-fiocruz-mostra-em-que-estados-o-ritmo-de-expansao-da-covid-19-e-maior.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/04/30/mortes-por-covid-19-na-paraiba-duplicam-na-mesma-velocidade-que-na-italia-diz-pesquisa-da-fiocruz.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2020/04/30/mortes-por-covid-19-na-paraiba-duplicam-na-mesma-velocidade-que-na-italia-diz-pesquisa-da-fiocruz.ghtml
https://imirante.com/maranhao/noticias/2020/04/30/aumento-do-numero-de-mortes-por-covid-19-acelera-no-maranhao-e-se-iguala-aos-eua.shtml
https://imirante.com/maranhao/noticias/2020/04/30/aumento-do-numero-de-mortes-por-covid-19-acelera-no-maranhao-e-se-iguala-aos-eua.shtml
https://www.infomoney.com.br/economia/sp-estuda-fim-gradual-da-quarentena-quais-os-riscos-e-impactos-da-medida/
https://www.infomoney.com.br/economia/sp-estuda-fim-gradual-da-quarentena-quais-os-riscos-e-impactos-da-medida/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/05/04/715percent-das-regioes-que-atendem-pacientes-de-varios-municipios-tem-casos-de-covid-19-diz-fiocruz.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/05/04/715percent-das-regioes-que-atendem-pacientes-de-varios-municipios-tem-casos-de-covid-19-diz-fiocruz.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/05/04/715percent-das-regioes-que-atendem-pacientes-de-varios-municipios-tem-casos-de-covid-19-diz-fiocruz.ghtml
https://www.nenoticias.com.br/mortes-por-covid-19-aumenta-no-ma-rs-e-se/
https://pfarma.com.br/coronavirus/5563-governo-do-rj-cria-novo-gabinete-de-crise.html
https://pfarma.com.br/coronavirus/5563-governo-do-rj-cria-novo-gabinete-de-crise.html
https://www.istoedinheiro.com.br/pesquisa-da-fiocruz-indica-avanco-da-covid-19-em-cidades-do-interior/
https://www.istoedinheiro.com.br/pesquisa-da-fiocruz-indica-avanco-da-covid-19-em-cidades-do-interior/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-05/pesquisa-da-fiocruz-indica-avanco-da-covid-19-em-cidades-do-interior
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-05/pesquisa-da-fiocruz-indica-avanco-da-covid-19-em-cidades-do-interior
https://ilustrado.com.br/coronavirus-esta-chegando-nos-municipios-do-interior-aponta-pesquisa/
https://ilustrado.com.br/coronavirus-esta-chegando-nos-municipios-do-interior-aponta-pesquisa/
https://www.casadenoticias.com.br/noticias/32301-monitoracovid-19-aponta-tendencia-de-interiorizacao
https://www.casadenoticias.com.br/noticias/32301-monitoracovid-19-aponta-tendencia-de-interiorizacao
https://mareonline.com.br/coronavirus/ronda-coronavirus/ronda-coronavirus-brasil-e-o-epicentro-global-do-coronavirus/
https://mareonline.com.br/coronavirus/ronda-coronavirus/ronda-coronavirus-brasil-e-o-epicentro-global-do-coronavirus/
https://obomdanoticia.com.br/saude-bem-estar/ministerio-da-saude-atualiza-informacoes-sobre-covid-19-no-brasil/56489
https://obomdanoticia.com.br/saude-bem-estar/ministerio-da-saude-atualiza-informacoes-sobre-covid-19-no-brasil/56489
https://www.brasil61.com/noticias/interiorizacao-dos-casos-da-covid-19-exige-acoes-conjuntas-entre-municipio-revela-estudo-da-fiocruz-pran208739
https://www.brasil61.com/noticias/interiorizacao-dos-casos-da-covid-19-exige-acoes-conjuntas-entre-municipio-revela-estudo-da-fiocruz-pran208739
https://veja.abril.com.br/saude/coronavirus-se-alastra-com-rapidez-pelo-interior-do-pais/
https://veja.abril.com.br/saude/coronavirus-se-alastra-com-rapidez-pelo-interior-do-pais/
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/05/11/coronavirus-cidades-rio-de-janeiro.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/05/11/coronavirus-cidades-rio-de-janeiro.htm
https://oglobo.globo.com/rio/sem-isolamento-covid-19-ja-se-espalhou-por-935-das-cidades-do-rio-avanca-rapido-para-interior-24420481
https://oglobo.globo.com/rio/sem-isolamento-covid-19-ja-se-espalhou-por-935-das-cidades-do-rio-avanca-rapido-para-interior-24420481
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/05/12/interna-brasil,853760/covid-19-brasil-pode-chegar-a-20-mil-mortes-em-nove-dias-alerta-estu.shtml
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brasil,853760/covid-19-brasil-pode-chegar-a-20-mil-mortes-em-nove-dias-alerta-
estu.shtml  

12/5/20 Nexo Jornal O avanço acelerado da covid-19 no interior do Rio e de São Paulo 
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/05/12/O-avan%C3%A7o-acelerado-
da-covid-19-no-interior-do-Rio-e-S%C3%A3o-Paulo  

12/5/20 BR Político Pesquisa da Fiocruz Aponta que Coranavírus Chegou ao Brasil em Janeiro 
https://brpolitico.com.br/noticias/pesquisa-da-fiocruz-aponta-que-coronavirus-
chegou-ao-brasil-em-janeiro/ 

13/5/20 Jornal da Band Casos do novo coronavírus começam a aumentar no interior 
https://entretenimento.band.uol.com.br/aquinaband/videos/16792668/casos-do-
novo-coronavirus-comecam-a-aumentar-no-interior.html 

13/5/20 Correio Braziliense Covid-19: Brasil pode chegar a 20 mil mortes em nove dias, alerta estudo 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/05/12/interna-
brasil,853760/covid-19-brasil-pode-chegar-a-20-mil-mortes-em-nove-dias-alerta-
estu.shtml  

14/5/20 Extra Coronavírus: Óbitos em investigação no Rio praticamente triplicam em maio 
https://extra.globo.com/noticias/rio/coronavirus-obitos-em-investigacao-no-rio-
praticamente-triplicam-em-maio-rv1-1-24426380.html  

14/5/20 Panorama Farmacêutico Covid-19 avança mais rápido em cidades pequenas, aponta Fiocruz 
https://panoramafarmaceutico.com.br/2020/05/14/covid-19-avanca-mais-rapido-
em-cidades-pequenas-aponta-fiocruz/ 

14/5/20 O Globo Coronavírus: Óbitos em investigação no Rio praticamente triplicam em maio 
https://oglobo.globo.com/rio/coronavirus-obitos-em-investigacao-no-rio-
praticamente-triplicam-em-maio-1-24426338 

15/5/20 Yahoo Notícias Rio tem mais de 900 mortes sob investigação, e fila deve aumentar https://br.noticias.yahoo.com/rio-tem-mais-900-mortes-073000325.html  

19/5/20 Jornal da Globo A cada dia, seis novas cidades do Brasil registram mortes pelo coronavírus https://globoplay.globo.com/v/8565578/programa/?abfs=true  

21/5/20 Agência Brasil Fiocruz: 7,8 milhões de brasileiros não têm atendimento adequado 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-05/fiocruz-78-milhoes-de-
brasileiros-nao-tem-atendimento-adequado  

21/5/20 Correio Braziliense 
COVID-19: 7,8 milhões de brasileiros estão a 4 horas do atendimento 
adequado 

https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2020/05/21/interna_nacional,114947
4/covid-19-7-8-milhoes-brasileiros-estao-4-horas-atendimento-adequado.shtml  

21/5/20 Estados de Minas 
COVID-19: 7,8 milhões de brasileiros estão a 4 horas do atendimento 
adequado 

https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2020/05/21/interna_nacional,114947
4/covid-19-7-8-milhoes-brasileiros-estao-4-horas-atendimento-adequado.shtml  

21/5/20 Uol Notícias Covid: 5 motivos por que mortes no Rio cresceram oito vezes em um mês 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/21/covid-5-
motivos-por-que-mortes-no-rio-em-1-mes.htm  

22/5/20 Dourados Agora Fiocruz: 7,8 milhões de brasileiros não têm atendimento adequado 
https://www.douradosagora.com.br/noticias/brasil/fiocruz-78-milhoes-de-
brasileiros-nao-tem-atendimento-adequado  

22/5/20 Correio Braziliense Covid-19: Municípios afetados duplicam e pandemia avança no interior 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/05/22/interna-
brasil,857284/covid-19-municipios-afetados-duplicam-e-pandemia-avanca-no-
interior.shtml 

22/5/20 A Voz da Serra Fiocruz indica tendência da interiorização da pandemia a partir de agora 
https://avozdaserra.com.br/noticias/fiocruz-indica-tendencia-da-interiorizacao-da-
pandemia-partir-de-agora 

22/5/20 G1 
Prefeitura do Rio anuncia afrouxar isolamento enquanto casos de Covid-19 
crescem no município 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/22/prefeitura-do-rio-
anuncia-afrouxar-isolamento-enquanto-casos-de-covid-19-crescem-no-
municipio.ghtml 

22/5/20 Canal Tech Coronavírus: brasileiros podem levar 4h para chegar a uma UTI 
https://canaltech.com.br/saude/coronavirus-brasileiros-podem-levar-4h-para-
chegar-a-uma-uti-165279/ 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/05/12/interna-brasil,853760/covid-19-brasil-pode-chegar-a-20-mil-mortes-em-nove-dias-alerta-estu.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/05/12/interna-brasil,853760/covid-19-brasil-pode-chegar-a-20-mil-mortes-em-nove-dias-alerta-estu.shtml
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/05/12/O-avan%C3%A7o-acelerado-da-covid-19-no-interior-do-Rio-e-S%C3%A3o-Paulo
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/05/12/O-avan%C3%A7o-acelerado-da-covid-19-no-interior-do-Rio-e-S%C3%A3o-Paulo
https://brpolitico.com.br/noticias/pesquisa-da-fiocruz-aponta-que-coronavirus-chegou-ao-brasil-em-janeiro/
https://brpolitico.com.br/noticias/pesquisa-da-fiocruz-aponta-que-coronavirus-chegou-ao-brasil-em-janeiro/
https://entretenimento.band.uol.com.br/aquinaband/videos/16792668/casos-do-novo-coronavirus-comecam-a-aumentar-no-interior.html
https://entretenimento.band.uol.com.br/aquinaband/videos/16792668/casos-do-novo-coronavirus-comecam-a-aumentar-no-interior.html
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/05/12/interna-brasil,853760/covid-19-brasil-pode-chegar-a-20-mil-mortes-em-nove-dias-alerta-estu.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/05/12/interna-brasil,853760/covid-19-brasil-pode-chegar-a-20-mil-mortes-em-nove-dias-alerta-estu.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/05/12/interna-brasil,853760/covid-19-brasil-pode-chegar-a-20-mil-mortes-em-nove-dias-alerta-estu.shtml
https://extra.globo.com/noticias/rio/coronavirus-obitos-em-investigacao-no-rio-praticamente-triplicam-em-maio-rv1-1-24426380.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/coronavirus-obitos-em-investigacao-no-rio-praticamente-triplicam-em-maio-rv1-1-24426380.html
https://panoramafarmaceutico.com.br/2020/05/14/covid-19-avanca-mais-rapido-em-cidades-pequenas-aponta-fiocruz/
https://panoramafarmaceutico.com.br/2020/05/14/covid-19-avanca-mais-rapido-em-cidades-pequenas-aponta-fiocruz/
https://oglobo.globo.com/rio/coronavirus-obitos-em-investigacao-no-rio-praticamente-triplicam-em-maio-1-24426338
https://oglobo.globo.com/rio/coronavirus-obitos-em-investigacao-no-rio-praticamente-triplicam-em-maio-1-24426338
https://br.noticias.yahoo.com/rio-tem-mais-900-mortes-073000325.html
https://globoplay.globo.com/v/8565578/programa/?abfs=true
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-05/fiocruz-78-milhoes-de-brasileiros-nao-tem-atendimento-adequado
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-05/fiocruz-78-milhoes-de-brasileiros-nao-tem-atendimento-adequado
https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2020/05/21/interna_nacional,1149474/covid-19-7-8-milhoes-brasileiros-estao-4-horas-atendimento-adequado.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2020/05/21/interna_nacional,1149474/covid-19-7-8-milhoes-brasileiros-estao-4-horas-atendimento-adequado.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2020/05/21/interna_nacional,1149474/covid-19-7-8-milhoes-brasileiros-estao-4-horas-atendimento-adequado.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2020/05/21/interna_nacional,1149474/covid-19-7-8-milhoes-brasileiros-estao-4-horas-atendimento-adequado.shtml
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/21/covid-5-motivos-por-que-mortes-no-rio-em-1-mes.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/21/covid-5-motivos-por-que-mortes-no-rio-em-1-mes.htm
https://www.douradosagora.com.br/noticias/brasil/fiocruz-78-milhoes-de-brasileiros-nao-tem-atendimento-adequado
https://www.douradosagora.com.br/noticias/brasil/fiocruz-78-milhoes-de-brasileiros-nao-tem-atendimento-adequado
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/05/22/interna-brasil,857284/covid-19-municipios-afetados-duplicam-e-pandemia-avanca-no-interior.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/05/22/interna-brasil,857284/covid-19-municipios-afetados-duplicam-e-pandemia-avanca-no-interior.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/05/22/interna-brasil,857284/covid-19-municipios-afetados-duplicam-e-pandemia-avanca-no-interior.shtml
https://avozdaserra.com.br/noticias/fiocruz-indica-tendencia-da-interiorizacao-da-pandemia-partir-de-agora
https://avozdaserra.com.br/noticias/fiocruz-indica-tendencia-da-interiorizacao-da-pandemia-partir-de-agora
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/22/prefeitura-do-rio-anuncia-afrouxar-isolamento-enquanto-casos-de-covid-19-crescem-no-municipio.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/22/prefeitura-do-rio-anuncia-afrouxar-isolamento-enquanto-casos-de-covid-19-crescem-no-municipio.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/22/prefeitura-do-rio-anuncia-afrouxar-isolamento-enquanto-casos-de-covid-19-crescem-no-municipio.ghtml
https://canaltech.com.br/saude/coronavirus-brasileiros-podem-levar-4h-para-chegar-a-uma-uti-165279/
https://canaltech.com.br/saude/coronavirus-brasileiros-podem-levar-4h-para-chegar-a-uma-uti-165279/
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22/5/20 Uol Notícias 
Por apoio de Bolsonaro, Crivella quer abrir comércio com covid em 
ascensão 

https://noticias.uol.com.br/colunas/leonardo-sakamoto/2020/05/22/dados-da-
fiocruz-contradizem-bolsonaro-e-crivella-sobre-reabertura-do-rio.htm 

22/5/20 Jornal Nacional 
Na mesma semana em que ampliou bloqueio, prefeitura do Rio prepara 
plano de reabertura 

https://globoplay.globo.com/v/8574192/programa/?abfs=true  

22/5/20 O Globo 
Pesquisa da Fiocruz mostra que 7,8 milhões de brasileiros moram a 4 horas 
de distancia de hospitais com UTI 

https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/pesquisa-da-fiocruz-mostra-que-78-
milhoes-de-brasileiros-moram-4-horas-de-distancia-de-hospitais-com-utis.html 

25/5/20 Extra Mais de 10% dos casos de Covid-19 do Rio não têm os bairros identificados 
https://extra.globo.com/noticias/rio/mais-de-10-dos-casos-de-covid-19-do-rio-nao-
tem-os-bairros-identificados-24444451.html  

25/5/20 Correio Braziliense Novo coronavírus começa a se interiorizar no Brasil, diz Pazuello 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/05/25/interna-
brasil,858181/novo-coronavirus-comeca-a-se-interiorizar-no-brasil-diz-
pazuello.shtml 

25/5/20 EcoDebate 
Riscos da interiorização da Covid-19: 7,8 milhões de brasileiros estão a 4 
horas de distância do atendimento adequado 

https://www.ecodebate.com.br/2020/05/25/riscos-da-interiorizacao-da-covid-19-
78-milhoes-de-brasileiros-estao-a-4-horas-de-distancia-do-atendimento-adequado/  

25/5/20 O Globo 
Mais de 14 milhões de brasileiros gastam ao menos de duas horas até uma 
UTI de tratamento 

https://oglobo.globo.com/sociedade/mais-de-14-milhoes-de-brasileiros-gastam-ao-
menos-duas-horas-ate-uma-uti-para-tratamento-da-covid-19-24442488 

26/5/20 Rede Brasil Atual 
Covid-19: 8 milhões de pessoas estão pelo menos a quatro horas de 
distância do atendimento adequado 

https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2020/05/covid-19-8-milhoes-de-
pessoas-estao-a-quatro-horas-do-atendimento-adequado-estudo-fiocruz/ 

26/5/20 Brasil61 
Quase 8 milhões de brasileiros estão a 4 horas do atendimento adequado 
contra Covid-19 

https://www.brasil61.com/noticias/quase-8-milhoes-de-brasileiros-estao-a-4-horas-
do-atendimento-adequado-contra-covid-19-bras200132 

27/5/20 Sul21 
Coronavírus: 8 milhões de pessoas estão pelo menos a quatro horas de 
distância do atendimento adequado 

https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/coronavirus/2020/05/coronavirus-8-
milhoes-de-pessoas-estao-pelo-menos-a-quatro-horas-de-distancia-do-
atendimento-adequado/ 

28/5/20 BNC AM tem índices mais baixos do país das pessoas do grupo de risco 
https://bncamazonas.com.br/poder/am-tem-indices-mais-baixos-do-pais-das-
pessoas-do-grupo-de-risco/ 

30/5/20 Folha de São Paulo 
Após recorde diário, RJ supera os 50 mil casos de Covid-19, mas pensa em 
reabertura 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/05/apos-recorde-diario-rj-
supera-os-50-mil-casos-de-covid-19-mas-pensa-em-reabertura.shtml  

31/5/20 Revista Selecoes 
Após recorde diário, RJ supera os 50 mil de Covid-19, mas pensa em 
reabertura 

https://www.selecoes.com.br/plantao/apos-recorde-diario-rj-supera-os-50-mil-de-
covid-19-mas-pensa-em-reabertura/ 

31/5/20 Uol Notícias Reabertura deve aumentar mortes no Rio em 2 semanas, dizem cientistas 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/06/04/reabertura-
deve-aumentar-mortes-no-rio-em-2-semanas-dizem-cientistas.htm 

31/5/20 Correio Braziliense Unidades de saúde do interior enfrentam despreparo para lidar com a covid 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/05/31/interna-
brasil,859708/unidades-de-saude-do-interior-enfrentam-despreparo-para-lidar-
com-a-co.shtml  

1/6/20 Diário de Pernanbuco 
Covid-19: ''O que vai acontecer é um massacre'', diz ex-diretor do Ministério 
da Saúde 

https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/brasil/2020/06/covid-19-o-que-
vai-acontecer-e-um-massacre-diz-ex-diretor-do-min.html 

1/6/20 ISTOÉ Fiocruz: ainda não é momento de relaxar isolamento social no Rio 
https://www.istoedinheiro.com.br/fiocruz-ainda-nao-e-momento-de-relaxar-
isolamento-social-no-rio/ 

1/6/20 Uol Notícias Ainda não é momento de relaxar isolamento social no Rio, alerta Fiocruz 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/2020/06/01/fiocruz-
ainda-nao-e-momento-de-relaxar-isolamento-social-no-rio.htm 

1/6/20 Correio Braziliense Vai ser ''um massacre'', diz ex-diretor da Saúde sobre flexibilizar isolamento https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/06/01/interna-

https://noticias.uol.com.br/colunas/leonardo-sakamoto/2020/05/22/dados-da-fiocruz-contradizem-bolsonaro-e-crivella-sobre-reabertura-do-rio.htm
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https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2020/05/covid-19-8-milhoes-de-pessoas-estao-a-quatro-horas-do-atendimento-adequado-estudo-fiocruz/
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brasil,859985/vai-ser-massacre-diz-ex-diretor-da-saude-sobre-flexibilizar-
isolamento.shtml  

2/6/20 TV Brasil Sem Censura traz papo sobre ferramenta Monitora Covid-19 
https://tvbrasil.ebc.com.br/sem-censura-traz-papo-sobre-ferramenta-
monitoracovid-19 

4/6/20 O Globo 
Cidades vivem explosão de casos de coronavírus no Rio, e avanço desigual 
da doença traz desafios à reabertura do estado 

https://oglobo.globo.com/rio/cidades-vivem-explosao-de-casos-de-coronavirus-no-
rio-avanco-desigual-da-doenca-traz-desafios-reabertura-do-estado-1-24459066 

4/6/20 G1 
Vencedores de competição on-line de soluções ao enfrentamento à Covid-
19 são premiados nesta sexta-feira 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/04/vencedores-de-
competicao-on-line-de-solucoes-ao-enfrentamento-a-covid-19-sao-premiados-
nesta-sexta-feira.ghtml  

4/6/20 Terceira Via 
Levantamento feito pelo jornal O Globo revela que casos de Covid-19 
explodem no Norte e Noroeste 

https://www.jornalterceiravia.com.br/2020/06/04/levantamento-feito-pelo-jornal-
o-globo-revela-que-casos-de-covid-19-explodem-no-norte-e-noroeste/ 

4/6/20 Antropofagista 
Explosão De Casos De Covid No Estado Rio É A Grande Preocupação Com A 
Reabertura Do Estado 

https://antropofagista.com.br/2020/06/04/explosao-de-casos-de-covid-no-estado-
rio-e-a-grande-preocupacao-com-a-reabertura-do-estado/ 

4/6/20 Extra 
Cidades vivem explosão de casos de coronavírus no Rio, e avanço desigual 
da doença traz desafios à reabertura do estado 

https://extra.globo.com/noticias/rio/cidades-vivem-explosao-de-casos-de-
coronavirus-no-rio-avanco-desigual-da-doenca-traz-desafios-reabertura-do-estado-
24462124.html  

4/6/20 TV BRASIL Entenda como funciona sistema que monitora casos de Covid-19 
https://tvbrasil.ebc.com.br/sem-censura/2020/06/entenda-como-funciona-sistema-
que-monitora-casos-de-covid-19 

4/6/20 Uol Notícias Reabertura deve aumentar mortes no Rio em 2 semanas, dizem cientistas. 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/06/04/reabertura-
deve-aumentar-mortes-no-rio-em-2-semanas-dizem-cientistas.htm 

5/6/20 Bom Dia Rio (Globo) 
Estudo mostra desigualdade na distribuição de recursos para tratamento de 
pacientes com Covid-19 

https://globoplay.globo.com/v/8601673/  

6/6/20 CNN BRASIL Em um mês, coronavírus duplica em municípios de até 200 mil habitanteso 
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/06/07/em-um-mes-coronavirus-
duplica-em-municipios-de-ate-200-mil-habitantes 

6/6/20 Uol Notícias Só Brasil e México reabrem com alta de óbitos entre os dez mais atingidos 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/06/06/so-brasil-e-
mexico-reabrem-com-alta-de-obitos-entre-os-dez-mais-atingido.htm 

7/6/20 CCULT.ORG Fontes brasileiras de dados sobre a covid-19 https://ccult.org/fontes-brasileiras-de-dados-sobre-a-covid-19/ 

9/6/20 ISTOÉ Fiocruz: engarrafamentos maiores indicam redução do isolamento em maio 
https://istoe.com.br/fiocruz-engarrafamentos-maiores-indicam-reducao-do-
isolamento-em-maio/ 

9/6/20 Bahia.ba 
Trânsito aumentou 20% nas últimas duas semanas, em cinco capitais 
brasileiras 

https://bahia.ba/brasil/transito-aumentou-20-nas-ultimas-duas-semanas-em-cinco-
capitais-brasileiras/ 

9/6/20 Conass 
Icict/Fiocruz promove (10/6) webinar sobre acesso a dados de saúde 
durante a pandemia 

http://www.conass.org.br/icict-fiocruz-promove-10-6-webinar-sobre-acesso-a-
dados-de-saude-durante-a-pandemia/ 

9/6/20 Paraná Shop 
Análise da Fiocruz, a partir de dados do Waze, mostra como a população 
voltou a circular mais, antes mesmo do relaxamento oficial nas medidas de 
isolamento 

https://paranashop.com.br/2020/06/analise-da-fiocruz-a-partir-de-dados-do-waze-
mostra-como-a-populacao-voltou-a-circular-mais-antes-mesmo-do-relaxamento-
oficial-nas-medidas-de-isolamento/ 

9/6/20 Jornal A Crítica Isolamento: trânsito aumentou 24% nas últimas duas semanas em Manaus 
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/isolamento-transito-aumentou-
24-nas-ultimas-duas-semanas-em-manaus  

9/6/20 Tech Tudo Boletim do coronavírus no Brasil: sete sites com dados sobre a Covid-19 
https://www.techtudo.com.br/listas/2020/06/boletim-do-coronavirus-no-brasil-
sete-sites-com-dados-sobre-a-covid-19.ghtml  
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https://bahia.ba/brasil/transito-aumentou-20-nas-ultimas-duas-semanas-em-cinco-capitais-brasileiras/
http://www.conass.org.br/icict-fiocruz-promove-10-6-webinar-sobre-acesso-a-dados-de-saude-durante-a-pandemia/
http://www.conass.org.br/icict-fiocruz-promove-10-6-webinar-sobre-acesso-a-dados-de-saude-durante-a-pandemia/
https://paranashop.com.br/2020/06/analise-da-fiocruz-a-partir-de-dados-do-waze-mostra-como-a-populacao-voltou-a-circular-mais-antes-mesmo-do-relaxamento-oficial-nas-medidas-de-isolamento/
https://paranashop.com.br/2020/06/analise-da-fiocruz-a-partir-de-dados-do-waze-mostra-como-a-populacao-voltou-a-circular-mais-antes-mesmo-do-relaxamento-oficial-nas-medidas-de-isolamento/
https://paranashop.com.br/2020/06/analise-da-fiocruz-a-partir-de-dados-do-waze-mostra-como-a-populacao-voltou-a-circular-mais-antes-mesmo-do-relaxamento-oficial-nas-medidas-de-isolamento/
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/isolamento-transito-aumentou-24-nas-ultimas-duas-semanas-em-manaus
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/isolamento-transito-aumentou-24-nas-ultimas-duas-semanas-em-manaus
https://www.techtudo.com.br/listas/2020/06/boletim-do-coronavirus-no-brasil-sete-sites-com-dados-sobre-a-covid-19.ghtml
https://www.techtudo.com.br/listas/2020/06/boletim-do-coronavirus-no-brasil-sete-sites-com-dados-sobre-a-covid-19.ghtml
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9/6/20 Instituto Liberal “Apagão” de dados não é compatível com os pilares da democracia liberal 
https://www.institutoliberal.org.br/blog/apagao-de-dados-nao-e-compativel-com-
os-pilares-da-democracia-liberal/ 

10/6/20 Band News FM Rio 
Estudo da Fiocruz aponta queda do isolamento social nas últimas duas 
semanas 

https://bandnewsfmrio.com.br/editorias-detalhes/estudo-da-fiocruz-aponta-queda-
do-isolamento  

10/6/20 Portal Fiocruz 
Covid-19: estudo realizado em cinco regiões metropolitanas mostra 
aumento no trânsito 

https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-estudo-realizado-em-cinco-regioes-
metropolitanas-mostra-aumento-no-transito  

10/6/20 Climatempo Trânsito aumentou 20% nas últimas 2 semanas, em 5 cidades do BR 
https://www.climatempo.com.br/noticia/2020/06/10/transito-aumentou-20-nas-
ultimas-2-semanas-em-5-cidades-do-br-4034 

10/6/20 Amazonas Atual 
Adesão ao isolamento social em Manaus diminuiu antes da liberação do 
comércio 

https://amazonasatual.com.br/adesao-ao-isolamento-social-em-manaus-diminuiu-
antes-da-liberacao-do-comercio/ 

10/6/20 Bem Mais Brasília Engarrafamentos maiores indicam redução do isolamento em maio 
https://www.bemmaisbrasilia.com/single-post/2020/06/10/Engarrafamentos-
maiores-indicam-reducao-do-isolamento-em-maio 

10/6/20 R7 Rio: engarrafamentos indicam redução de isolamento em maio 
https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/rio-engarrafamentos-indicam-reducao-de-
isolamento-em-maio-10062020 

11/6/20 Jornal Floripa 
Fiocruz detecta engarrafamentos em 5 regiões metropolitanas antes da 
flexibilização do isolamento 

https://www.jornalfloripa.com.br/geral/fiocruz-detecta-engarrafamentos-em-5-
regioes-metropolitanas-antes-da-flexibilizacao-do-isolamento/ 

11/6/20 Diário de Pernambuco Covid-19: Brasil é o país que registra atualmente mais casos e mortes 
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/brasil/2020/06/covid-19-brasil-e-
o-pais-que-registra-atualmente-mais-casos-e-mortes.html  

11/6/20 Dourados Agora Fiocruz: engarrafamentos maiores indicam redução do isolamento em maio 
https://www.douradosagora.com.br/noticias/ciencia-saude/fiocruz-
engarrafamentos-maiores-indicam-reducao-do-isolamento-em-maio 

12/6/20 Projeto Colabora Covid-19: engarrafamentos voltaram antes de afrouxamento de medidas 
https://projetocolabora.com.br/ods11/covid-19-engarrafamentos-voltaram-antes-
de-afrouxamento-de-medidas/  

12/6/20 Farol da Bahia 
Fiocruz: Estudo revela que circulação em grandes cidades cresceu antes da 
flexibilização 

https://www.faroldabahia.com.br/noticia/fiocruz-estudo-revela-que-circulacao-em-
grandes-cidades-cresceu-antes-da-flexibilizacao 

12/6/20 Leia Mais BA 
Fiocruz diz que circulação em grandes cidades aumentou antes da 
flexibilização 

https://leiamais.ba/2020/06/12/fiocruz-diz-que-circulacao-em-grandes-cidades-
aumentou-antes-da-flexibilizacao 

12/6/20 Medscape France COVID-19: le Brésil pris dans une tempête sanitaire et politique https://francais.medscape.com/voirarticle/3606066  

16/6/20 Extra 
Coronavírus: Contágio na capital do Rio tem sinais de queda, mas situação 
no interior é preocupante 

https://extra.globo.com/noticias/rio/coronavirus-contagio-na-capital-do-rio-tem-
sinais-de-queda-mas-situacao-no-interior-preocupante-24481471.html  

16/6/20 O Globo 
Estado segue em alerta: contágio cai na capital , mas Covid-19 preocupa no 
interior 

https://oglobo.globo.com/rio/estado-segue-em-alerta-contagio-cai-na-capital-mas-
covid-19-preocupa-no-interior-1-24481452  

16/6/20 Agora RN 
No RN, apenas 9 cidades não têm casos confirmados ou mortes por 
coronavírus; VEJA LISTA 

https://agorarn.com.br/cidades/no-rn-apenas-9-cidades-nao-tem-casos-
confirmados-ou-mortes-por-coronavirus-veja-lista/ 

17/6/20 Bem Blogado Covid-19: engarrafamentos voltaram antes de afrouxamento de medidas 
https://bemblogado.com.br/site/covid-19-engarrafamentos-voltaram-antes-de-
afrouxamento-de-medidas/ 

18/6/20 Mato Grosso Mais UTIs lotam e Mato Grosso caminha para colapso da Saúde 
https://matogrossomais.com.br/2020/06/18/utis-lotam-e-mato-grosso-caminha-
para-colapso-da-saude/  

19/6/20 CONASS 
Informação em Saúde: importância e desafios no enfrentamento da 
pandemia 

https://www.conass.org.br/informacao-em-saude-importancia-e-desafios-no-
enfrentamento-da-pandemia/  

https://www.institutoliberal.org.br/blog/apagao-de-dados-nao-e-compativel-com-os-pilares-da-democracia-liberal/
https://www.institutoliberal.org.br/blog/apagao-de-dados-nao-e-compativel-com-os-pilares-da-democracia-liberal/
https://bandnewsfmrio.com.br/editorias-detalhes/estudo-da-fiocruz-aponta-queda-do-isolamento
https://bandnewsfmrio.com.br/editorias-detalhes/estudo-da-fiocruz-aponta-queda-do-isolamento
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-estudo-realizado-em-cinco-regioes-metropolitanas-mostra-aumento-no-transito
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-estudo-realizado-em-cinco-regioes-metropolitanas-mostra-aumento-no-transito
https://www.jornalfloripa.com.br/geral/fiocruz-detecta-engarrafamentos-em-5-regioes-metropolitanas-antes-da-flexibilizacao-do-isolamento/
https://www.jornalfloripa.com.br/geral/fiocruz-detecta-engarrafamentos-em-5-regioes-metropolitanas-antes-da-flexibilizacao-do-isolamento/
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/brasil/2020/06/covid-19-brasil-e-o-pais-que-registra-atualmente-mais-casos-e-mortes.html
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/brasil/2020/06/covid-19-brasil-e-o-pais-que-registra-atualmente-mais-casos-e-mortes.html
https://www.douradosagora.com.br/noticias/ciencia-saude/fiocruz-engarrafamentos-maiores-indicam-reducao-do-isolamento-em-maio
https://www.douradosagora.com.br/noticias/ciencia-saude/fiocruz-engarrafamentos-maiores-indicam-reducao-do-isolamento-em-maio
https://projetocolabora.com.br/ods11/covid-19-engarrafamentos-voltaram-antes-de-afrouxamento-de-medidas/
https://projetocolabora.com.br/ods11/covid-19-engarrafamentos-voltaram-antes-de-afrouxamento-de-medidas/
https://www.faroldabahia.com.br/noticia/fiocruz-estudo-revela-que-circulacao-em-grandes-cidades-cresceu-antes-da-flexibilizacao
https://www.faroldabahia.com.br/noticia/fiocruz-estudo-revela-que-circulacao-em-grandes-cidades-cresceu-antes-da-flexibilizacao
https://leiamais.ba/2020/06/12/fiocruz-diz-que-circulacao-em-grandes-cidades-aumentou-antes-da-flexibilizacao
https://leiamais.ba/2020/06/12/fiocruz-diz-que-circulacao-em-grandes-cidades-aumentou-antes-da-flexibilizacao
https://francais.medscape.com/voirarticle/3606066
https://extra.globo.com/noticias/rio/coronavirus-contagio-na-capital-do-rio-tem-sinais-de-queda-mas-situacao-no-interior-preocupante-24481471.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/coronavirus-contagio-na-capital-do-rio-tem-sinais-de-queda-mas-situacao-no-interior-preocupante-24481471.html
https://oglobo.globo.com/rio/estado-segue-em-alerta-contagio-cai-na-capital-mas-covid-19-preocupa-no-interior-1-24481452
https://oglobo.globo.com/rio/estado-segue-em-alerta-contagio-cai-na-capital-mas-covid-19-preocupa-no-interior-1-24481452
https://agorarn.com.br/cidades/no-rn-apenas-9-cidades-nao-tem-casos-confirmados-ou-mortes-por-coronavirus-veja-lista/
https://agorarn.com.br/cidades/no-rn-apenas-9-cidades-nao-tem-casos-confirmados-ou-mortes-por-coronavirus-veja-lista/
https://matogrossomais.com.br/2020/06/18/utis-lotam-e-mato-grosso-caminha-para-colapso-da-saude/
https://matogrossomais.com.br/2020/06/18/utis-lotam-e-mato-grosso-caminha-para-colapso-da-saude/
https://www.conass.org.br/informacao-em-saude-importancia-e-desafios-no-enfrentamento-da-pandemia/
https://www.conass.org.br/informacao-em-saude-importancia-e-desafios-no-enfrentamento-da-pandemia/
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19/6/20 Extra 
Brasil passa de 1 milhão de casos de Covid-19 com platô elevado e sem 
perspectiva de redução 

https://extra.globo.com/noticias/mundo/brasil-passa-de-1-milhao-de-casos-de-
covid-19-com-plato-elevado-sem-perspectiva-de-reducao-24489317.html  

20/6/20 Tribuna do Norte País supera 1 milhão de Infectados 
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/paa-s-supera-1-milha-o-de-
contaminados/482772 

21/6/20 Money Times 
Brasil passa de 1 milhão de casos de Covid-19 com platô elevado e sem 
perspectiva de redução 

https://www.moneytimes.com.br/brasil-passa-de-1-milhao-de-casos-de-covid-19-
com-plato-elevado-e-sem-perspectiva-de-reducao/  

21/6/20 Uol Notícias 
19 das 27 secretarias de saúde omitem dados raciais em balanços de covid-
19. 

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/06/21/secretarias-
estaduais-de-saude-omitem-dados-raciais-em-balancos-de-covid-19.htm 

24/6/20 Rodas nos pés O mundo após a PANDEMIA: como serão as VIAGENS e o TURISMO? https://www.rodasnospes.com/o-mundo-apos-a-pandemia-viagens-e-turismo/ 

26/6/20 Extra 
Brasil profundo se torna epicentro da Covid-19 e capitais podem sofrer 
'tsunami' em efeito bumerangue 

https://extra.globo.com/noticias/economia/brasil-profundo-se-torna-epicentro-da-
covid-19-capitais-podem-sofrer-tsunami-em-efeito-bumerangue-24501119.html  

26/6/20 Diário Carioca Covid-19: Brasil tem segundo maior número de casos em um dia 
https://odiariocarioca.com/brasil/noticia/2020/06/26/covid-19-brasil-tem-segundo-
maior-numero-de-casos-em-um-dia/10007408.carioca-rj.html  

26/6/20 Brasil de Fato Covid-19: Brasil tem segundo maior número de casos em um dia 
https://www.brasildefato.com.br/2020/06/26/covid-19-brasil-tem-segundo-maior-
numero-de-casos-em-um-dia 

26/6/20 Diário Carioca Covid-19: Brasil tem segundo maior número de casos em um dia 
https://odiariocarioca.com/brasil/noticia/2020/06/26/covid-19-brasil-tem-segundo-
maior-numero-de-casos-em-um-dia/10007408.carioca-rj.html 

26/6/20 Sputinik News 
COVID-19 avança pelo interior, mas pode retornar às capitais do Brasil, 
alertam especialistas 

https://br.sputniknews.com/brasil/2020062615762043-covid-19-avanca-pelo-
interior-mas-pode-retornar-as-capitais-do-brasil-alertam-especialistas/ 

27/6/20 Diário Carioca Covid-19: Brasil tem segundo maior número de casos em um dia 
https://odiariocarioca.com/brasil/noticia/2020/06/26/covid-19-brasil-tem-segundo-
maior-numero-de-casos-em-um-dia/10007408.carioca-rj.html  

28/6/20 Record Tv 
Consumo de cigarro cresce na pandemia; covid-19 pode ser mais severa 
para fumantes 

https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular/videos/consumo-de-cigarro-cresce-
na-pandemia-covid-19-pode-ser-mais-severa-para-fumantes-28062020 

29/6/20 Planeta Osasco Fiocruz: engarrafamentos maiores indicam redução do isolamento em maio 
https://planetaosasco.com/destaques/96848-fiocruz-engarrafamentos-maiores-
indicam-reducao-do-isolamento-em-maio  

29/6/20 Brasil de Fato Nenhum estado teve redução da transmissão de covid-19, diz Fiocruz 
https://www.brasildefato.com.br/2020/06/29/nenhum-estado-teve-reducao-da-
transmissao-de-covid-19-diz-fiocruz 

30/6/20 Terra 
Queimadas na Amazônia podem virar caso de saúde pública durante a 
pandemia 

https://www.terra.com.br/noticias/dino/queimadas-na-amazonia-podem-virar-caso-
de-saude-publica-durante-a-
pandemia,f9584cfa75c6abab8a34e3bf174fddd5oarqx4lz.html 

1/7/20 Globo/MSTV 2ª edição Pesquisador da Fiocruz cobra diálogo entre gestores municipais e do Estado https://globoplay.globo.com/v/8667016/  

3/7/20 O Documento 
Número de mortes dobra em 9 dias e situação pode piorar se MT não barrar 
avanço da pandemia; prevê Fiocruz 

https://odocumento.com.br/numero-de-mortes-dobra-em-9-dias-e-situacao-pode-
piorar-se-mt-nao-barrar-avanco-da-pandemia-preve-fiocruz/ 

3/7/20 Globo/Bom Dia MT Pesquisador da Fiocruz diz que MT ainda não chegou no pico da pandemia https://globoplay.globo.com/v/8671087/  

3/7/20 GAUCHAZH Saúde 
Entenda os desafios do rastreamento de contatos no combate ao 
coronavírus 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2020/07/entenda-os-desafios-do-
rastreamento-de-contatos-no-combate-ao-coronavirus-
ckc6mc9090085014y1v0gezt0.html  

6/7/20 Folha de São Paulo 
Mortes em casa cresceram 53% durante pandemia em quatro capitais 
brasileiras 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/07/mortes-em-casa-cresceram-53-
durante-pandemia-em-quatro-capitais-brasileiras.shtml 

https://extra.globo.com/noticias/mundo/brasil-passa-de-1-milhao-de-casos-de-covid-19-com-plato-elevado-sem-perspectiva-de-reducao-24489317.html
https://extra.globo.com/noticias/mundo/brasil-passa-de-1-milhao-de-casos-de-covid-19-com-plato-elevado-sem-perspectiva-de-reducao-24489317.html
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/paa-s-supera-1-milha-o-de-contaminados/482772
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/paa-s-supera-1-milha-o-de-contaminados/482772
https://www.moneytimes.com.br/brasil-passa-de-1-milhao-de-casos-de-covid-19-com-plato-elevado-e-sem-perspectiva-de-reducao/
https://www.moneytimes.com.br/brasil-passa-de-1-milhao-de-casos-de-covid-19-com-plato-elevado-e-sem-perspectiva-de-reducao/
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/06/21/secretarias-estaduais-de-saude-omitem-dados-raciais-em-balancos-de-covid-19.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/06/21/secretarias-estaduais-de-saude-omitem-dados-raciais-em-balancos-de-covid-19.htm
https://www.rodasnospes.com/o-mundo-apos-a-pandemia-viagens-e-turismo/
https://extra.globo.com/noticias/economia/brasil-profundo-se-torna-epicentro-da-covid-19-capitais-podem-sofrer-tsunami-em-efeito-bumerangue-24501119.html
https://extra.globo.com/noticias/economia/brasil-profundo-se-torna-epicentro-da-covid-19-capitais-podem-sofrer-tsunami-em-efeito-bumerangue-24501119.html
https://odiariocarioca.com/brasil/noticia/2020/06/26/covid-19-brasil-tem-segundo-maior-numero-de-casos-em-um-dia/10007408.carioca-rj.html
https://odiariocarioca.com/brasil/noticia/2020/06/26/covid-19-brasil-tem-segundo-maior-numero-de-casos-em-um-dia/10007408.carioca-rj.html
https://br.sputniknews.com/brasil/2020062615762043-covid-19-avanca-pelo-interior-mas-pode-retornar-as-capitais-do-brasil-alertam-especialistas/
https://br.sputniknews.com/brasil/2020062615762043-covid-19-avanca-pelo-interior-mas-pode-retornar-as-capitais-do-brasil-alertam-especialistas/
https://odiariocarioca.com/brasil/noticia/2020/06/26/covid-19-brasil-tem-segundo-maior-numero-de-casos-em-um-dia/10007408.carioca-rj.html
https://odiariocarioca.com/brasil/noticia/2020/06/26/covid-19-brasil-tem-segundo-maior-numero-de-casos-em-um-dia/10007408.carioca-rj.html
https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular/videos/consumo-de-cigarro-cresce-na-pandemia-covid-19-pode-ser-mais-severa-para-fumantes-28062020
https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular/videos/consumo-de-cigarro-cresce-na-pandemia-covid-19-pode-ser-mais-severa-para-fumantes-28062020
https://planetaosasco.com/destaques/96848-fiocruz-engarrafamentos-maiores-indicam-reducao-do-isolamento-em-maio
https://planetaosasco.com/destaques/96848-fiocruz-engarrafamentos-maiores-indicam-reducao-do-isolamento-em-maio
https://www.terra.com.br/noticias/dino/queimadas-na-amazonia-podem-virar-caso-de-saude-publica-durante-a-pandemia,f9584cfa75c6abab8a34e3bf174fddd5oarqx4lz.html
https://www.terra.com.br/noticias/dino/queimadas-na-amazonia-podem-virar-caso-de-saude-publica-durante-a-pandemia,f9584cfa75c6abab8a34e3bf174fddd5oarqx4lz.html
https://www.terra.com.br/noticias/dino/queimadas-na-amazonia-podem-virar-caso-de-saude-publica-durante-a-pandemia,f9584cfa75c6abab8a34e3bf174fddd5oarqx4lz.html
https://globoplay.globo.com/v/8667016/
https://odocumento.com.br/numero-de-mortes-dobra-em-9-dias-e-situacao-pode-piorar-se-mt-nao-barrar-avanco-da-pandemia-preve-fiocruz/
https://odocumento.com.br/numero-de-mortes-dobra-em-9-dias-e-situacao-pode-piorar-se-mt-nao-barrar-avanco-da-pandemia-preve-fiocruz/
https://globoplay.globo.com/v/8671087/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2020/07/entenda-os-desafios-do-rastreamento-de-contatos-no-combate-ao-coronavirus-ckc6mc9090085014y1v0gezt0.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2020/07/entenda-os-desafios-do-rastreamento-de-contatos-no-combate-ao-coronavirus-ckc6mc9090085014y1v0gezt0.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2020/07/entenda-os-desafios-do-rastreamento-de-contatos-no-combate-ao-coronavirus-ckc6mc9090085014y1v0gezt0.html
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/07/mortes-em-casa-cresceram-53-durante-pandemia-em-quatro-capitais-brasileiras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/07/mortes-em-casa-cresceram-53-durante-pandemia-em-quatro-capitais-brasileiras.shtml
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7/7/20 CBN 
Estudo da Fiocruz mostra que mortes fora dos hospitais praticamente 
dobraram no Rio 

https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/307367/estudo-da-fiocruz-mostra-
que-mortes-fora-dos-hospi.htm  

7/7/20 O Globo 
Número de mortes em casa no Rio quase dobrou em abril e maio, mostra 
estudo da Fiocruz 

https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/estudo-do-icitfiocruz-mostra-que-
quase-dobrou-o-numero-de-mortos-em-casa-no-rio.html  

7/7/20 G1 Rio de Janeiro 
Pesquisa da Fiocruz mostra que nos dois últimos meses dobrou o número 
de mortes por câncer em casa no Rio 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/07/07/pesquisa-da-fiocruz-
mostra-que-nos-dois-ultimos-meses-dobrou-o-numero-de-mortes-por-cancer-em-
casa-no-rio.ghtml  

7/7/20 O Globo 
Estudo do Icict/Fiocruz mostra que quase dobrou o número de mortos em 
casa no Rio 

https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/estudo-do-icitfiocruz-mostra-que-
quase-dobrou-o-numero-de-mortos-em-casa-no-rio.html  

8/7/20 Mídia News Fiocruz diz que MT negligenciou Covid e prevê 1,2 mil mortes 
https://www.midianews.com.br/politica/fiocruz-diz-que-mt-negligenciou-covid-e-
preve-12-mil-mortes/379225 

8/7/20 CBN Metrô pode parar em agosto no Rio de Janeiro 
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/307516/situacao-financeira-do-
metro-e-gravissima-diz-pres.htm 

8/7/20 Época 
COM ALTA NOS ÓBITOS EM CASA, FIOCRUZ ALERTA PARA REFORÇO NA 
REDE BÁSICA DE SAÚDE 

https://epoca.globo.com/sociedade/com-alta-nos-obitos-em-casa-fiocruz-alerta-
para-reforco-na-rede-basica-de-saude-24520153 

8/7/20 EXTRA 
Após um mês de flexibilização no Rio, sobe e desce de números preocupa 
especialistas 

https://extra.globo.com/noticias/rio/apos-um-mes-de-flexibilizacao-no-rio-sobe-
desce-de-numeros-preocupa-especialistas-rv1-1-24521014.html 

8/7/20 Notícias UOL Rio vê queda em mortes por covid por 2 semanas seguidas: o que significa? 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/07/08/rio-ve-
queda-em-mortes-por-covid-por-2-semanas-seguidas-o-que-significa.htm  

8/7/20 Rádio Agência Nacional 
Pesquisa Fiocruz: Mortes no município do Rio cresceram 64% de abril a 
maio 

https://radioagencianacional.ebc.com.br/saude/audio/2020-07/pesquisa-fiocruz-
mortes-no-municipio-do-rio-cresceram-64-de-abril-maio 

8/7/20 TERRA Casos de coronavírus fora da capital já são maioria no Rio 
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/casos-de-coronavirus-fora-da-capital-
ja-sao-maioria-no-rio,fb2a94159e0f0a31b0e9104776f2912762q6o9qb.html  

8/7/20 O Globo 
Efeito gangorra: em um mês, números da Covid-19 oscilam e preocupam 
especialistas 

https://oglobo.globo.com/rio/efeito-gangorra-em-um-mes-numeros-da-covid-19-
oscilam-preocupam-especialistas-1-24520926 

9/7/20 Globo 
Brasil é o segundo país com mais casos e mais mortes por Covid-19 no 
mundo 

https://globoplay.globo.com/v/8686169/  

9/7/20 Canal Meio 
FACE DERRUBA REDE DE FAKES QUE PODE INDICAR FRAUDE ELEITORAL DE 
BOLSONARO 

https://www.canalmeio.com.br/edicoes/2020/07/09/face-derruba-rede-de-fakes-
que-pode-indicar-fraude-eleitoral-de-bolsonaro/ 

9/7/20 Diário de Cuiabá Na pandemia, mortes em casa crescem 53% em quatro capitais 
http://www.diariodecuiaba.com.br/brasil/na-pandemia-mortes-em-casa-crescem-
53-em-quatro-capitais/535157 

9/7/20 Rede Brasil Atual 
Durante a pandemia, mortes fora dos hospitais dobraram no Rio, aponta 
Fiocruz 

https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2020/07/durante-a-pandemia-
mortes-fora-dos-hospitais-dobraram-no-rio-aponta-fiocruz/ 

9/7/20 Folha Vitória ONG lança painel para coletar dados da covid-19 em favelas 
https://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/07/2020/ong-lanca-painel-para-
coletar-dados-da-covid-19-em-favelas  

9/7/20 Agência Brasil ONG lança painel para coletar dados da covid-19 em favelas 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-07/ong-lanca-painel-para-
coletar-dados-da-covid-19-em-favelas  

9/7/20 EXTRA 
Cientistas estão preocupados com curva de mortes por Covid 'estacionada' 
em patamar alto demais 

https://extra.globo.com/noticias/coronavirus/cientistas-estao-preocupados-com-
curva-de-mortes-por-covid-estacionada-em-patamar-alto-demais-24522992.html  
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https://oglobo.globo.com/rio/efeito-gangorra-em-um-mes-numeros-da-covid-19-oscilam-preocupam-especialistas-1-24520926
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9/7/20 O Globo 
Cientistas estão preocupados com curva de mortes por Covid 'estacionada' 
em patamar alto demais 

https://oglobo.globo.com/sociedade/cientistas-estao-preocupados-com-curva-de-
mortes-por-covid-estacionada-em-patamar-alto-demais-24522822 

11/7/20 Notícias UOL Covid-19: Especialista da Fiocruz crê que platô durará mais semanas no país 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/07/11/covid-19-
especialista-da-fiocruz-cre-que-plato-durara-mais-semanas-no-pais.htm 

12/7/20 Jornal Floripa Covid-19: Especialista da Fiocruz crê que platô durará mais semanas no país 
https://www.jornalfloripa.com.br/geral/covid-19-especialista-da-fiocruz-cre-que-
plato-durara-mais-semanas-no-pais/ 

13/7/20 Dom Total 
Taxa de letalidade da Covid-19 nas favelas do Rio é o dobro de bairros sem 
aglomerados 

https://domtotal.com/noticia/1459563/2020/07/taxa-de-letalidade-da-covid-19-
nas-favelas-do-rio-e-o-dobro-de-bairros-sem-aglomerados/  

13/7/20 Outra Saúde Por que a pandemia declina em certas cidades? https://outraspalavras.net/outrasaude/imunidadecoletivaemdebate/ 

14/7/20 Agência BR Covid-19: Especialista da Fiocruz crê que platô durará mais semanas no país 
https://www.agenciabr.com.br/covid-19-especialista-da-fiocruz-cre-que-plato-
durara-mais-semanas-no-pais/ 

14/7/20 G1 Mato Grosso MT é um dos estados brasileiros que menos fazem testes de Covid-19 
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2020/07/14/mt-e-um-dos-estados-
brasileiros-que-menos-fazem-testes-de-covid-19.ghtml  

15/7/20 Blog Esmael Morais 
Mortalidade por Covid-19 é maior nas favelas e entre os negros, segundo a 
Fiocruz 

https://www.esmaelmorais.com.br/2020/07/mortalidade-por-covid-19-e-maior-nas-
favelas-e-entre-os-negros-segundo-a-fiovruz/ 

16/7/20 CBN Rádio Semana foi a mais letal no país desde o início da pandemia de coronavírus 
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/308428/semana-foi-mais-letal-no-
pais-desde-o-inicio-da-pa.htm 

18/7/20 Amazonas Atual Após pico da pandemia, Fiocruz lança boletim sobre a Covid-19 nos estados 
https://amazonasatual.com.br/apos-pico-da-pandemia-fiocruz-lanca-boletim-sobre-
a-covid-19-nos-estados/ 

18/7/20 Bol UOL Notícias Mortes diárias no Rio caem 53% em quase 1 mês: o que dizem especialistas. 
https://www.bol.uol.com.br/noticias/2020/07/18/mortes-diarias-no-rio-caem-53-
em-quase-1-mes-assunto-divide-especialistas.htm 

19/7/20 Jornal dia a dia Fiocruz lança Boletim do Observatório Fiocruz Covid-19 
http://jornaldiadia.com.br/2020/2020/07/19/fiocruz-lanca-boletim-do-observatorio-
fiocruz-covid-19/ 

20/7/20 Radio Agencia Nacional Fiocruz lança boletim do Observatório Covid-19 
https://radioagencianacional.ebc.com.br/saude/audio/2020-07/fiocruz-lanca-
boletim-do-observatorio-covid-19#player-radioagencia-nacional  

20/7/20 EBC RÁDIO Fiocruz lança Boletim do Observatório Fiocruz Covid-19 
https://radioagencianacional.ebc.com.br/saude/audio/2020-07/fiocruz-lanca-
boletim-do-observatorio-covid-19 

20/7/20 O diário 
Trabalho da Saúde na região de vocês está sendo bem feito”, diz 
coordenador da Fiocruz 

https://odiario.net/trabalho-da-saude-na-regiao-de-voces-esta-sendo-bem-feito-diz-
coordenador-da-fiocruz/ 

21/7/20 G1 Pará Mortes de Covid-19 dobraram 11 vezes no Pará, aponta Fiocruz 
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/07/21/mortes-de-covid-19-dobraram-
11-vezes-no-para-aponta-fiocruz.ghtml  

21/7/20 CBN Rádio 
Fiocruz e sindicato dos professores criticam volta das aulas nas escolas 
particulares do Rio 

https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/308978/fiocruz-e-sindicato-dos-
professores-criticam-volta.htm 

22/7/20 Correio Braziliense Fiocruz: Volta às aulas pode expor pessoas do grupo de risco ao coronavírus 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/07/22/interna-
brasil,874385/fiocruz-volta-as-aulas-expor-pessoas-do-grupo-de-risco-ao-
coronavirus.shtml 

22/7/20 Jovem Pan Volta às aulas pode expor 9,3 milhões de pessoas, diz Fiocruz 
https://jovempan.com.br/noticias/brasil/volta-as-aulas-pode-expor-93-milhoes-de-
pessoas-diz-fiocruz.html 

22/7/20 Jornal O Globo Covid-19: O retorno às aulas pode colocar em risco quase dez milhões de https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/covid-19-o-retorno-aulas-pode-
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https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/07/21/mortes-de-covid-19-dobraram-11-vezes-no-para-aponta-fiocruz.ghtml
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/308978/fiocruz-e-sindicato-dos-professores-criticam-volta.htm
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/308978/fiocruz-e-sindicato-dos-professores-criticam-volta.htm
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/07/22/interna-brasil,874385/fiocruz-volta-as-aulas-expor-pessoas-do-grupo-de-risco-ao-coronavirus.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/07/22/interna-brasil,874385/fiocruz-volta-as-aulas-expor-pessoas-do-grupo-de-risco-ao-coronavirus.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/07/22/interna-brasil,874385/fiocruz-volta-as-aulas-expor-pessoas-do-grupo-de-risco-ao-coronavirus.shtml
https://jovempan.com.br/noticias/brasil/volta-as-aulas-pode-expor-93-milhoes-de-pessoas-diz-fiocruz.html
https://jovempan.com.br/noticias/brasil/volta-as-aulas-pode-expor-93-milhoes-de-pessoas-diz-fiocruz.html
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/covid-19-o-retorno-aulas-pode-colocar-em-risco-quase-dez-milhoes-de-idosos-aponta-fiocruz.html
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idosos, aponta Fiocruz colocar-em-risco-quase-dez-milhoes-de-idosos-aponta-fiocruz.html  

22/7/20 G1 Rio de Janeiro 
Volta às aulas no RJ pode expor 600 mil pessoas de grupos de risco da 
Covid-19 que moram com estudantes, diz Fiocruz 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/07/22/volta-as-aulas-no-rj-
pode-expor-600-mil-integrantes-de-grupos-de-risco-da-covid-19-que-moram-com-
estudantes-diz-fiocruz.ghtml 

22/7/20 Veja Volta às aulas pode contaminar 9,3 milhões de pessoas, diz Fiocruz 
https://veja.abril.com.br/brasil/volta-as-aulas-pode-contaminar-93-milhoes-de-
pessoas-diz-fiocruz/ 

22/7/20 Vida e Ação Fiocruz: 9,3 milhões de brasileiros estão em risco com volta às aulas 
https://www.vidaeacao.com.br/fiocruz-alerta-93-milhoes-de-brasileiros-estao-em-
risco-com-volta-as-aulas/ 

23/7/20 Guarulhos Hoje 
Volta às aulas ameaça idosos e adultos com problemas de saúde, aponta 
Fiocruz 

https://www.guarulhoshoje.com.br/2020/07/23/volta-as-aulas-ameaca-idosos-e-
adultos-com-problemas-de-saude-aponta-fiocruz/ 

23/7/20 Isto É Dinheiro 
Volta às aulas ameaça idosos e adultos com problemas de saúde, aponta 
Fiocruz 

https://www.istoedinheiro.com.br/volta-as-aulas-ameaca-idosos-e-adultos-com-
problemas-de-saude-aponta-fiocruz/  

23/7/20 Notícias R7 Covid-19 cresce 3 vezes mais que a média nacional 
https://noticias.r7.com/saude/covid-19-no-centro-oeste-cresce-3-vezes-mais-que-
media-nacional-23072020 

23/7/20 Rede Brasil Atual Volta às aulas pode colocar em risco 9,3 milhões de adultos 
https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2020/07/volta-as-aulas-pode-
colocar-em-risco-93-milhoes-de-adultos/ 

23/7/20 Santa Portal Fiocruz prevê 3 mil mortes caso aulas no Rio retornem em agosto 
https://www.santaportal.com.br/noticia/61776-fiocruz-preve-3-mil-mortes-caso-
aulas-no-rio-retornem-em-agosto 

23/7/20 SBT Brasil 
VOLTA ÀS AULAS PODE REPRESENTAR RISCO A 9 MILHÕES DE PESSOAS, 
CONCLUI FIOCRUZ 

https://www.sbt.com.br/jornalismo/sbt-brasil/noticia/145633-volta-as-aulas-pode-
representar-risco-a-9-milhoes-de-pessoas-conclui-fiocruz 

23/7/20 SolidaRio Notícias 
Fiocruz adverte que volta às aulas representa risco para mais de nove 
milhões de brasileiros 

https://solidarionoticias.com/fiocruz-adverte-que-volta-as-aulas-representa-risco-
para-mais-de-nove-milhoes-de-brasileiros/ 

23/7/20 Jornal Extra 
Favelas do Rio contestam número oficial de mortes por Covid-19 e criam 
painel próprio 

https://extra.globo.com/noticias/rio/favelas-do-rio-contestam-numero-oficial-de-
mortes-por-covid-19-criam-painel-proprio-24546375.html 

23/7/20 Estadão 
Volta às aulas ameaça idosos e adultos com problemas de saúde, aponta 
Fiocruz 

https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,volta-as-aulas-ameaca-idosos-e-adultos-
com-problemas-de-saude-aponta-fiocruz,70003372937  

23/7/20 UOL Fiocruz prevê até 3.000 mortes no RJ se aulas voltarem a partir de agosto 
https://educacao.uol.com.br/noticias/2020/07/23/sindicato-dos-professores-do-rio-
diz-que-nao-e-hora-de-volta-as-aulas.htm 

24/7/20 Campos24Horas RJ pode ter até 3 mil novas mortes se aulas voltarem em agosto 
https://www.campos24horas.com.br/noticia/rj-pode-ter-ate-3-mil-novas-mortes-se-
aulas-voltarem-em-agosto  

24/7/20 Imirante Volta às aulas pode expor mais de 360mil do grupo de risco no MA  
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2020/07/24/volta-as-aulas-pode-expor-
mais-de-360-mil-do-grupo-de-risco-no-ma/  

24/7/20 Século Diário 
Número de óbitos ainda é um sinal muito ruim da pandemia, avalia 
Casagrande 

https://www.seculodiario.com.br/saude/numero-de-obitos-ainda-e-um-sinal-muito-
ruim-da-pandemia-avalia-casagrande  

25/7/20 A Voz da Serra 
Fiocruz diz que retorno às aulas põe em risco saúde de idosos que vivem 
com netos 

https://avozdaserra.com.br/noticias/fiocruz-diz-que-retorno-aulas-poe-em-risco-
saude-de-idosos-que-vivem-com-netos 

25/7/20 Folha de São Paulo Brasileiros abandonam quarentena antes de a Covid-19 arrefecer no país 
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/07/brasileiros-abandonam-
quarentena-antes-da-covid-19-arrefecer-no-pais.shtml  

25/7/20 Plantão Enfoco Sem consenso sobre volta às aulas https://plantaoenfoco.com.br/cidades/sem-consenso-sobre-volta-as-aulas-no-rio/ 

https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/covid-19-o-retorno-aulas-pode-colocar-em-risco-quase-dez-milhoes-de-idosos-aponta-fiocruz.html
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/07/22/volta-as-aulas-no-rj-pode-expor-600-mil-integrantes-de-grupos-de-risco-da-covid-19-que-moram-com-estudantes-diz-fiocruz.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/07/22/volta-as-aulas-no-rj-pode-expor-600-mil-integrantes-de-grupos-de-risco-da-covid-19-que-moram-com-estudantes-diz-fiocruz.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/07/22/volta-as-aulas-no-rj-pode-expor-600-mil-integrantes-de-grupos-de-risco-da-covid-19-que-moram-com-estudantes-diz-fiocruz.ghtml
https://veja.abril.com.br/brasil/volta-as-aulas-pode-contaminar-93-milhoes-de-pessoas-diz-fiocruz/
https://veja.abril.com.br/brasil/volta-as-aulas-pode-contaminar-93-milhoes-de-pessoas-diz-fiocruz/
https://www.vidaeacao.com.br/fiocruz-alerta-93-milhoes-de-brasileiros-estao-em-risco-com-volta-as-aulas/
https://www.vidaeacao.com.br/fiocruz-alerta-93-milhoes-de-brasileiros-estao-em-risco-com-volta-as-aulas/
https://www.guarulhoshoje.com.br/2020/07/23/volta-as-aulas-ameaca-idosos-e-adultos-com-problemas-de-saude-aponta-fiocruz/
https://www.guarulhoshoje.com.br/2020/07/23/volta-as-aulas-ameaca-idosos-e-adultos-com-problemas-de-saude-aponta-fiocruz/
https://www.istoedinheiro.com.br/volta-as-aulas-ameaca-idosos-e-adultos-com-problemas-de-saude-aponta-fiocruz/
https://www.istoedinheiro.com.br/volta-as-aulas-ameaca-idosos-e-adultos-com-problemas-de-saude-aponta-fiocruz/
https://noticias.r7.com/saude/covid-19-no-centro-oeste-cresce-3-vezes-mais-que-media-nacional-23072020
https://noticias.r7.com/saude/covid-19-no-centro-oeste-cresce-3-vezes-mais-que-media-nacional-23072020
https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2020/07/volta-as-aulas-pode-colocar-em-risco-93-milhoes-de-adultos/
https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2020/07/volta-as-aulas-pode-colocar-em-risco-93-milhoes-de-adultos/
https://www.santaportal.com.br/noticia/61776-fiocruz-preve-3-mil-mortes-caso-aulas-no-rio-retornem-em-agosto
https://www.santaportal.com.br/noticia/61776-fiocruz-preve-3-mil-mortes-caso-aulas-no-rio-retornem-em-agosto
https://www.sbt.com.br/jornalismo/sbt-brasil/noticia/145633-volta-as-aulas-pode-representar-risco-a-9-milhoes-de-pessoas-conclui-fiocruz
https://www.sbt.com.br/jornalismo/sbt-brasil/noticia/145633-volta-as-aulas-pode-representar-risco-a-9-milhoes-de-pessoas-conclui-fiocruz
https://solidarionoticias.com/fiocruz-adverte-que-volta-as-aulas-representa-risco-para-mais-de-nove-milhoes-de-brasileiros/
https://solidarionoticias.com/fiocruz-adverte-que-volta-as-aulas-representa-risco-para-mais-de-nove-milhoes-de-brasileiros/
https://extra.globo.com/noticias/rio/favelas-do-rio-contestam-numero-oficial-de-mortes-por-covid-19-criam-painel-proprio-24546375.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/favelas-do-rio-contestam-numero-oficial-de-mortes-por-covid-19-criam-painel-proprio-24546375.html
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,volta-as-aulas-ameaca-idosos-e-adultos-com-problemas-de-saude-aponta-fiocruz,70003372937
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,volta-as-aulas-ameaca-idosos-e-adultos-com-problemas-de-saude-aponta-fiocruz,70003372937
https://educacao.uol.com.br/noticias/2020/07/23/sindicato-dos-professores-do-rio-diz-que-nao-e-hora-de-volta-as-aulas.htm
https://educacao.uol.com.br/noticias/2020/07/23/sindicato-dos-professores-do-rio-diz-que-nao-e-hora-de-volta-as-aulas.htm
https://www.campos24horas.com.br/noticia/rj-pode-ter-ate-3-mil-novas-mortes-se-aulas-voltarem-em-agosto
https://www.campos24horas.com.br/noticia/rj-pode-ter-ate-3-mil-novas-mortes-se-aulas-voltarem-em-agosto
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2020/07/24/volta-as-aulas-pode-expor-mais-de-360-mil-do-grupo-de-risco-no-ma/
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2020/07/24/volta-as-aulas-pode-expor-mais-de-360-mil-do-grupo-de-risco-no-ma/
https://www.seculodiario.com.br/saude/numero-de-obitos-ainda-e-um-sinal-muito-ruim-da-pandemia-avalia-casagrande
https://www.seculodiario.com.br/saude/numero-de-obitos-ainda-e-um-sinal-muito-ruim-da-pandemia-avalia-casagrande
https://avozdaserra.com.br/noticias/fiocruz-diz-que-retorno-aulas-poe-em-risco-saude-de-idosos-que-vivem-com-netos
https://avozdaserra.com.br/noticias/fiocruz-diz-que-retorno-aulas-poe-em-risco-saude-de-idosos-que-vivem-com-netos
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/07/brasileiros-abandonam-quarentena-antes-da-covid-19-arrefecer-no-pais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/07/brasileiros-abandonam-quarentena-antes-da-covid-19-arrefecer-no-pais.shtml
https://plantaoenfoco.com.br/cidades/sem-consenso-sobre-volta-as-aulas-no-rio/
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25/7/20 Questão de Ciência Mortes fora de ambiente hospitalar dobram durante a pandemia 
https://www.revistaquestaodeciencia.com.br/questao-de-fato/2020/07/25/mortes-
fora-de-ambiente-hospitalar-dobram-durante-pandemia  

27/7/20 Correio Braziliense 
Covid-19: Novas informações são desafio contínuo para entender o novo 
vírus 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/07/27/interna-
brasil,875684/covid-19-novas-informacoes-sao-desafio-continuo-para-entender-o-
novo.shtml  

27/7/20 Hoje em Dia 
Volta às aulas presenciais pode colocar em risco 1 milhão de mineiros, diz 
estudo da Fiocruz 

https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/volta-%C3%A0s-aulas-presenciais-pode-
colocar-em-risco-1-milh%C3%A3o-de-mineiros-diz-estudo-da-fiocruz-1.797175 

28/7/20 UOL Economia 
Com aglomerações, Brasil vive "pior momento da pandemia" e deve passar 
de 100 mil mortes. 

https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2020/07/28/com-aglomeracoes-
brasil-vive-pior-momento-da-pandemia-e-deve-passar-de-100-mil-mortes.htm 

29/7/20 Jovem Pan 
Especial Amazônia 3: Os impactos das queimadas sobre a saúde dos povos 
da região e a rede hospitalar 

https://jovempan.com.br/programas/jornal-da-manha/especial-amazonia-3-
queimdas-saude-povos-regiao.html  

30/7/20 
Porta Cidade da 
Mariana 

Volta às aulas presenciais pode colocar em risco 1 milhão de mineiros 
https://mariana.portaldacidade.com/noticias/saude/volta-as-aulas-presenciais-
pode-colocar-em-risco-1-milhao-de-mineiros-2718 

31/7/20 14News 
New York Times: O Brasil está passando pela pior fase da pandemia, disse o 
Dr. Alexandre Naime 

https://14news.com.br/saude/new-york-times-o-brasil-esta-passando-pela-pior-
fase-da-pandemia-disse-o-dr-alexandre-naime/  

31/7/20 Folha Diferenciada 
País passa de 1,8 milhão de casos, com mais de mil mortes por dia mesmo 
com subnotificação 

https://folhadiferenciada.blogspot.com/2020/07/pais-passa-de-18-milhao-de-casos-
com.html  

2/8/20 Diário de Cuiabá Infectologista: "Em MT, foi como se o vírus chegasse de uma só vez" 
http://www.diariodecuiaba.com.br/cuiaba-urgente/infectologista-em-mt-foi-como-
se-o-virus-chegasse-de-uma-so-vez/537045 

2/8/20 O Otimista Cinco meses após 1º caso, Covid-19 atinge 98% das cidades do Brasil 
https://www.ootimista.com.br/covid-19/cinco-meses-apos-1o-caso-covid-19-atinge-
98-das-cidades-do-brasil// 

2/8/20 Jovem Pan 
Especial Amazônia: assista ao documentário feito pela Jovem Pan sobre os 
problemas e desafios da região 

https://jovempan.com.br/noticias/brasil/especial-amazonia-assista-documentario-
feito-pela-jovem-pan-sobre-os-problemas-e-desafios-da-regiao.html 

3/8/20 O Bonde Cinco meses após 1º caso, Covid-19 atinge 98% das cidades do Brasil 
https://www.bonde.com.br/saude/noticias/cinco-meses-apos-1-caso-covid-19-
atinge-98-das-cidades-do-brasil-521699.html 

3/8/20 Casa de Notícia Número de crianças infectadas pela Covid cresce no Paraná 
https://www.casadenoticias.com.br/noticias/32867-numero-de-criancas-infectadas-
pela-covid-cresce-no-parana 

5/8/20 Folha de Londrina Possibilidade de aulas presenciais divide opiniões em Londrina 
https://www.folhadelondrina.com.br/cidades/possibilidade-de-aulas-presenciais-
divide-opinioes-em-londrina-3002391e.html 

5/8/20 Olhar Digital Com distribuição desigual, Brasil abre 21 mil novos leitos de UTI 
https://olhardigital.com.br/coronavirus/noticia/com-distribuicao-desigual-brasil-
abre-21-mil-novos-leitos-de-uti/104643 

8/8/20 Estado de Minas Gerais Ex-integrantes do Ministério da Saúde citam lições contra novas crises 
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/08/08/interna_gerais,1174310/ex
-integrantes-do-ministerio-da-saude-citam-licoes-contra-novas-crises.shtml 

10/8/20 Mundo Sindical 
Notícia - Volta às aulas: Pesquisas revelam medo de pais e risco para 
familiares 

http://www.mundosindical.com.br/Noticias/47297,Volta-as-aulas-Pesquisas-
revelam-medo-de-pais-e-risco-para-familiares 

10/8/20 UOL Notícias A cidade que domou a covid 
https://noticias.uol.com.br/reportagens-especiais/a-cidade-do-rj-que-controlou-a-
covid/index.htm#page1 

11/8/20 A Tribuna Mato Grosso Saiba como é feita a média móvel de casos de covid-19 
https://www.atribunamt.com.br/2020/08/11/saiba-como-e-feita-a-media-movel-de-
casos-de-covid-19/ 

https://www.revistaquestaodeciencia.com.br/questao-de-fato/2020/07/25/mortes-fora-de-ambiente-hospitalar-dobram-durante-pandemia
https://www.revistaquestaodeciencia.com.br/questao-de-fato/2020/07/25/mortes-fora-de-ambiente-hospitalar-dobram-durante-pandemia
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https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/07/27/interna-brasil,875684/covid-19-novas-informacoes-sao-desafio-continuo-para-entender-o-novo.shtml
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https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/volta-%C3%A0s-aulas-presenciais-pode-colocar-em-risco-1-milh%C3%A3o-de-mineiros-diz-estudo-da-fiocruz-1.797175
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/volta-%C3%A0s-aulas-presenciais-pode-colocar-em-risco-1-milh%C3%A3o-de-mineiros-diz-estudo-da-fiocruz-1.797175
https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2020/07/28/com-aglomeracoes-brasil-vive-pior-momento-da-pandemia-e-deve-passar-de-100-mil-mortes.htm
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https://jovempan.com.br/programas/jornal-da-manha/especial-amazonia-3-queimdas-saude-povos-regiao.html
https://jovempan.com.br/programas/jornal-da-manha/especial-amazonia-3-queimdas-saude-povos-regiao.html
https://mariana.portaldacidade.com/noticias/saude/volta-as-aulas-presenciais-pode-colocar-em-risco-1-milhao-de-mineiros-2718
https://mariana.portaldacidade.com/noticias/saude/volta-as-aulas-presenciais-pode-colocar-em-risco-1-milhao-de-mineiros-2718
https://14news.com.br/saude/new-york-times-o-brasil-esta-passando-pela-pior-fase-da-pandemia-disse-o-dr-alexandre-naime/
https://14news.com.br/saude/new-york-times-o-brasil-esta-passando-pela-pior-fase-da-pandemia-disse-o-dr-alexandre-naime/
https://folhadiferenciada.blogspot.com/2020/07/pais-passa-de-18-milhao-de-casos-com.html
https://folhadiferenciada.blogspot.com/2020/07/pais-passa-de-18-milhao-de-casos-com.html
http://www.diariodecuiaba.com.br/cuiaba-urgente/infectologista-em-mt-foi-como-se-o-virus-chegasse-de-uma-so-vez/537045
http://www.diariodecuiaba.com.br/cuiaba-urgente/infectologista-em-mt-foi-como-se-o-virus-chegasse-de-uma-so-vez/537045
https://www.ootimista.com.br/covid-19/cinco-meses-apos-1o-caso-covid-19-atinge-98-das-cidades-do-brasil/
https://www.ootimista.com.br/covid-19/cinco-meses-apos-1o-caso-covid-19-atinge-98-das-cidades-do-brasil/
https://jovempan.com.br/noticias/brasil/especial-amazonia-assista-documentario-feito-pela-jovem-pan-sobre-os-problemas-e-desafios-da-regiao.html
https://jovempan.com.br/noticias/brasil/especial-amazonia-assista-documentario-feito-pela-jovem-pan-sobre-os-problemas-e-desafios-da-regiao.html
https://www.bonde.com.br/saude/noticias/cinco-meses-apos-1-caso-covid-19-atinge-98-das-cidades-do-brasil-521699.html
https://www.bonde.com.br/saude/noticias/cinco-meses-apos-1-caso-covid-19-atinge-98-das-cidades-do-brasil-521699.html
https://www.casadenoticias.com.br/noticias/32867-numero-de-criancas-infectadas-pela-covid-cresce-no-parana
https://www.casadenoticias.com.br/noticias/32867-numero-de-criancas-infectadas-pela-covid-cresce-no-parana
https://www.folhadelondrina.com.br/cidades/possibilidade-de-aulas-presenciais-divide-opinioes-em-londrina-3002391e.html
https://www.folhadelondrina.com.br/cidades/possibilidade-de-aulas-presenciais-divide-opinioes-em-londrina-3002391e.html
https://olhardigital.com.br/coronavirus/noticia/com-distribuicao-desigual-brasil-abre-21-mil-novos-leitos-de-uti/104643
https://olhardigital.com.br/coronavirus/noticia/com-distribuicao-desigual-brasil-abre-21-mil-novos-leitos-de-uti/104643
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/08/08/interna_gerais,1174310/ex-integrantes-do-ministerio-da-saude-citam-licoes-contra-novas-crises.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/08/08/interna_gerais,1174310/ex-integrantes-do-ministerio-da-saude-citam-licoes-contra-novas-crises.shtml
http://www.mundosindical.com.br/Noticias/47297,Volta-as-aulas-Pesquisas-revelam-medo-de-pais-e-risco-para-familiares
http://www.mundosindical.com.br/Noticias/47297,Volta-as-aulas-Pesquisas-revelam-medo-de-pais-e-risco-para-familiares
https://noticias.uol.com.br/reportagens-especiais/a-cidade-do-rj-que-controlou-a-covid/index.htm#page1
https://noticias.uol.com.br/reportagens-especiais/a-cidade-do-rj-que-controlou-a-covid/index.htm#page1
https://www.atribunamt.com.br/2020/08/11/saiba-como-e-feita-a-media-movel-de-casos-de-covid-19/
https://www.atribunamt.com.br/2020/08/11/saiba-como-e-feita-a-media-movel-de-casos-de-covid-19/
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11/8/20 Rio on Watch 
Behind the Favela Coronavirus Numbers: Unified Dashboard Will Hold its 
2nd Press Conference this Thursday, 8/13 

https://www.rioonwatch.org/?p=61491 

13/8/20 Estado de Minas Gerais Volta às aulas: Fiocruz alerta para risco de agravamento da pandemia 
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/08/13/interna_gerais,1175633/vol
ta-as-aulas-fiocruz-alerta-para-risco-de-agravamento-da-pandemia.shtml 

17/8/20 Istoé Dinheiro Fiocruz debate indicadores da pandemia de covid-19 no país e no mundo 
https://www.istoedinheiro.com.br/fiocruz-debate-indicadores-da-pandemia-de-
covid-19-no-pais-e-no-mundo/ 

17/8/20 Agência Brasil Fiocruz debate indicadores da pandemia de covid-19 no país e no mundo 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-08/fiocruz-debate-indicadores-
da-pandemia-de-covid-19-no-pais-e-no-mundo 

17/8/20 UOL Notícias Fiocruz avaliará 'catástrofe' por soma de covid-19 e queimadas na Amazônia 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2020/08/17/pesquisa-da-
fiocruz-vai-avaliar-possivel-catastrofe-por-soma-de-covid-19-e-queimadas-na-
amazonia.htm 

18/8/20 Folha Vitória Pesquisadores debatem diferentes formas de evolução da pandemia 
https://www.folhavitoria.com.br/saude/noticia/08/2020/pesquisadores-debatem-
diferentes-formas-de-evolucao-da-pandemia 

19/8/20 O Globo 
Covid-19: Dados sobre o sistema público de saúde do Rio demoram mais de 
50 dias para sair 

https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/covid-19-dados-sobre-o-sistema-
publico-de-saude-do-rio-demoram-mais-de-50-dias-para-sair.html 

20/8/20 O Globo 
Datas com recordes de casos da Covid-19 nos estados podem ter sido 
divulgadas com até 52 dias de atraso, alerta Fiocruz 

https://oglobo.globo.com/sociedade/datas-com-recordes-de-casos-da-covid-19-nos-
estados-podem-ter-sido-divulgadas-com-ate-52-dias-de-atraso-alerta-fiocruz-
24597268 

20/8/20 Agência Brasil Estudo da Fiocruz aponta defasagem entre registro da covid e boletins 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-08/estudo-da-fiocruz-aponta-
defasagem-entre-registro-da-covid-e-boletins 

20/8/20 Istoé Dinheiro Estudo da Fiocruz aponta defasagem entre registro da covid e boletins 
https://www.istoedinheiro.com.br/estudo-da-fiocruz-aponta-defasagem-entre-
registro-da-covid-e-boletins/ 

20/8/20 IG Saúde Estudo da Fiocruz aponta defasagem entre registro da Covid-19 e boletins 
https://saude.ig.com.br/2020-08-20/fiocruz-aponta-defasagem-entre-registro-da-
covid-19-e-boletins.html 

24/8/20 A Voz da Serra 
Total de casos nos estados pode ter até 50 dias de diferença entre registro e 
divulgação 

https://avozdaserra.com.br/noticias/total-de-casos-nos-estados-pode-ter-ate-50-
dias-de-diferenca-entre-registro-e-divulgacao 

25/8/20 UOL Notícias 
Estudo aponta que divulgação de casos de covid pode demorar até 7 
semanas 

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-
noticias/redacao/2020/08/25/coronavirus-demora-registro-de-casos-fiocruz.htm 

26/8/20 Agência Brasil Média móvel de mortes por covid-19 cresce no RJ, diz Fiocruz 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-08/media-movel-de-obitos-
por-covid-19-cresce-no-rio-de-janeiro 

26/8/20 Plantão Enfoco Covid-19: Média móvel de mortes cresce no Rio, alerta Fiocruz 
https://plantaoenfoco.com.br/cidades/covid-19-media-movel-de-mortes-cresce-no-
rio-alerta-fiocruz/ 

27/8/20 Valor Coordenação falha dificulta resposta eficaz contra covid-19 
https://valor.globo.com/publicacoes/suplementos/noticia/2020/08/27/coordenacao
-falha-dificulta-resposta-eficaz-contra-covid-19.ghtml 

30/8/20 O Globo Personagens de escritoras feministas do passado inspiram coleção de blusas 
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/personagens-de-escritoras-feministas-do-
passado-inspiram-colecao-de-blusas-24612987 

31/8/20 O Globo 
Volta às aulas em Niterói é incerta após prorrogação das medidas de 
isolamento 

https://oglobo.globo.com/rio/bairros/volta-as-aulas-em-niteroi-incerta-apos-
prorrogacao-das-medidas-de-isolamento-24615836 

https://www.rioonwatch.org/?p=61491
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/08/13/interna_gerais,1175633/volta-as-aulas-fiocruz-alerta-para-risco-de-agravamento-da-pandemia.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/08/13/interna_gerais,1175633/volta-as-aulas-fiocruz-alerta-para-risco-de-agravamento-da-pandemia.shtml
https://www.istoedinheiro.com.br/fiocruz-debate-indicadores-da-pandemia-de-covid-19-no-pais-e-no-mundo/
https://www.istoedinheiro.com.br/fiocruz-debate-indicadores-da-pandemia-de-covid-19-no-pais-e-no-mundo/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-08/fiocruz-debate-indicadores-da-pandemia-de-covid-19-no-pais-e-no-mundo
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-08/fiocruz-debate-indicadores-da-pandemia-de-covid-19-no-pais-e-no-mundo
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2020/08/17/pesquisa-da-fiocruz-vai-avaliar-possivel-catastrofe-por-soma-de-covid-19-e-queimadas-na-amazonia.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2020/08/17/pesquisa-da-fiocruz-vai-avaliar-possivel-catastrofe-por-soma-de-covid-19-e-queimadas-na-amazonia.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2020/08/17/pesquisa-da-fiocruz-vai-avaliar-possivel-catastrofe-por-soma-de-covid-19-e-queimadas-na-amazonia.htm
https://www.folhavitoria.com.br/saude/noticia/08/2020/pesquisadores-debatem-diferentes-formas-de-evolucao-da-pandemia
https://www.folhavitoria.com.br/saude/noticia/08/2020/pesquisadores-debatem-diferentes-formas-de-evolucao-da-pandemia
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/covid-19-dados-sobre-o-sistema-publico-de-saude-do-rio-demoram-mais-de-50-dias-para-sair.html
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/covid-19-dados-sobre-o-sistema-publico-de-saude-do-rio-demoram-mais-de-50-dias-para-sair.html
https://oglobo.globo.com/sociedade/datas-com-recordes-de-casos-da-covid-19-nos-estados-podem-ter-sido-divulgadas-com-ate-52-dias-de-atraso-alerta-fiocruz-24597268
https://oglobo.globo.com/sociedade/datas-com-recordes-de-casos-da-covid-19-nos-estados-podem-ter-sido-divulgadas-com-ate-52-dias-de-atraso-alerta-fiocruz-24597268
https://oglobo.globo.com/sociedade/datas-com-recordes-de-casos-da-covid-19-nos-estados-podem-ter-sido-divulgadas-com-ate-52-dias-de-atraso-alerta-fiocruz-24597268
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-08/estudo-da-fiocruz-aponta-defasagem-entre-registro-da-covid-e-boletins
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-08/estudo-da-fiocruz-aponta-defasagem-entre-registro-da-covid-e-boletins
https://www.istoedinheiro.com.br/estudo-da-fiocruz-aponta-defasagem-entre-registro-da-covid-e-boletins/
https://www.istoedinheiro.com.br/estudo-da-fiocruz-aponta-defasagem-entre-registro-da-covid-e-boletins/
https://saude.ig.com.br/2020-08-20/fiocruz-aponta-defasagem-entre-registro-da-covid-19-e-boletins.html
https://saude.ig.com.br/2020-08-20/fiocruz-aponta-defasagem-entre-registro-da-covid-19-e-boletins.html
https://avozdaserra.com.br/noticias/total-de-casos-nos-estados-pode-ter-ate-50-dias-de-diferenca-entre-registro-e-divulgacao
https://avozdaserra.com.br/noticias/total-de-casos-nos-estados-pode-ter-ate-50-dias-de-diferenca-entre-registro-e-divulgacao
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/08/25/coronavirus-demora-registro-de-casos-fiocruz.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/08/25/coronavirus-demora-registro-de-casos-fiocruz.htm
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-08/media-movel-de-obitos-por-covid-19-cresce-no-rio-de-janeiro
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-08/media-movel-de-obitos-por-covid-19-cresce-no-rio-de-janeiro
https://plantaoenfoco.com.br/cidades/covid-19-media-movel-de-mortes-cresce-no-rio-alerta-fiocruz/
https://plantaoenfoco.com.br/cidades/covid-19-media-movel-de-mortes-cresce-no-rio-alerta-fiocruz/
https://valor.globo.com/publicacoes/suplementos/noticia/2020/08/27/coordenacao-falha-dificulta-resposta-eficaz-contra-covid-19.ghtml
https://valor.globo.com/publicacoes/suplementos/noticia/2020/08/27/coordenacao-falha-dificulta-resposta-eficaz-contra-covid-19.ghtml
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/personagens-de-escritoras-feministas-do-passado-inspiram-colecao-de-blusas-24612987
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/personagens-de-escritoras-feministas-do-passado-inspiram-colecao-de-blusas-24612987
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/volta-as-aulas-em-niteroi-incerta-apos-prorrogacao-das-medidas-de-isolamento-24615836
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/volta-as-aulas-em-niteroi-incerta-apos-prorrogacao-das-medidas-de-isolamento-24615836
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