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Manchetes  em destaque 

SBT – 07/07/2020 
Versão de jogo online foca no enfrentamento à pandemia da 
Covid-19 
https://youtu.be/n29_bUoy860 

 
 

 

Época – 08/07/2020 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/n29_bUoy860
https://epoca.globo.com/sociedade/com-alta-nos-obitos-em-casa-fiocruz-alerta-para-reforco-na-rede-basica-de-saude-24520153
https://epoca.globo.com/sociedade/com-alta-nos-obitos-em-casa-fiocruz-alerta-para-reforco-na-rede-basica-de-saude-24520153
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Agência Brasil – 09/07/2020 
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 

 

Extra – 08/07/2020 
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 

 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-07/ong-lanca-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
https://extra.globo.com/noticias/rio/apos-um-mes-de-flexibilizacao-no-rio-sobe-desce-de-numeros-preocupa-especialistas-rv1-1-24521014.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/apos-um-mes-de-flexibilizacao-no-rio-sobe-desce-de-numeros-preocupa-especialistas-rv1-1-24521014.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/apos-um-mes-de-flexibilizacao-no-rio-sobe-desce-de-numeros-preocupa-especialistas-rv1-1-24521014.html
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EBC Rádio – 15/07/2020 
Instituições vão mapear efeitos da pandemia na vida dos 
adolescentes 
https://radios.ebc.com.br/tarde-nacional/2020/07/fiocruz-e-
universidades-vao-mapear-efeitos-da-pandemia-na-vida-dos 

 

 

SBT - 23/07/2020 
Volta às aulas pode representar risco a 9 milhões de 
https://www.sbt.com.br/jornalismo/sbt-brasil/noticia/145633-
volta-as-aulas-pode-representar-risco-a-9-milhoes-de-pessoas-
conclui-fiocruzpessoas, conclui Fiocruz 
 

 

https://radios.ebc.com.br/tarde-nacional/2020/07/fiocruz-e-universidades-vao-mapear-efeitos-da-pandemia-na-vida-dos
https://radios.ebc.com.br/tarde-nacional/2020/07/fiocruz-e-universidades-vao-mapear-efeitos-da-pandemia-na-vida-dos
https://www.sbt.com.br/jornalismo/sbt-brasil/noticia/145633-volta-as-aulas-pode-representar-risco-a-9-milhoes-de-pessoas-conclui-fiocruzpessoas,%20conclui%20Fiocruz
https://www.sbt.com.br/jornalismo/sbt-brasil/noticia/145633-volta-as-aulas-pode-representar-risco-a-9-milhoes-de-pessoas-conclui-fiocruzpessoas,%20conclui%20Fiocruz
https://www.sbt.com.br/jornalismo/sbt-brasil/noticia/145633-volta-as-aulas-pode-representar-risco-a-9-milhoes-de-pessoas-conclui-fiocruzpessoas,%20conclui%20Fiocruz
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Clipping – Julho/2020 

Data Veículo Título Link Assunto 

01/07 CONASS 
Fiocruz reabre curso sobre acessibilidade e 

os princípios do SUS na modalidade EAD 
http://www.conass.org.br/fiocruz-reabre-curso-sobre-
acessibilidade-e-os-principios-do-sus-na-modalidade-ead/  Cursos 

01/07 
Globo/MSTV 

2ª ed. 
Pesquisador da Fiocruz cobra diálogo 
entre gestores municipais e do Estado https://globoplay.globo.com/v/8667016/  SUS 

02/07 G1 Globo 

Pesquisa da UFMG quer saber como 
crianças afastadas da escola estão em 

tempos de pandemia 

https://g1.globo.com/mg/minas-
gerais/noticia/2020/07/02/pesquisa-da-ufmg-quer-saber-como-
criancas-afastadas-da-escola-estao-em-tempos-de-pandemia.ghtml  Pesquisa 

03/07 
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  MonitoraCovid-19 

03/07 
Globo/Bom 

Dia MT 
Pesquisador da Fiocruz diz que MT ainda 

não chegou no pico da pandemia https://globoplay.globo.com/v/8671087/  MonitoraCovid-19 

03/07 
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/  MonitoraCovid-19 

06/07 Agora MT 
Pesquisa revela aumento de sintomas 

depressivos durante o isolamento 
https://agoramt.com.br/entretenimento/pesquisa-revela-
aumento-de-sintomas-depressivos-durante-o-isolamento/91266  Convid 

06/07 
Conexão 
Tocantins 

Projeto da Fiocruz e UMA/UFT vai reunir 
material sobre saúde dos idosos frente a 

pandemia de Covid-19 
https://conexaoto.com.br/2020/07/06/projeto-da-fiocruz-e-uma-uft-vai-
reunir-material-sobre-saude-dos-idosos-frente-a-pandemia-de-covid-19 

Saúde do Idoso e 
Covid-19 

http://www.conass.org.br/fiocruz-reabre-curso-sobre-acessibilidade-e-os-principios-do-sus-na-modalidade-ead/
http://www.conass.org.br/fiocruz-reabre-curso-sobre-acessibilidade-e-os-principios-do-sus-na-modalidade-ead/
https://globoplay.globo.com/v/8667016/
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2020/07/02/pesquisa-da-ufmg-quer-saber-como-criancas-afastadas-da-escola-estao-em-tempos-de-pandemia.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2020/07/02/pesquisa-da-ufmg-quer-saber-como-criancas-afastadas-da-escola-estao-em-tempos-de-pandemia.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2020/07/02/pesquisa-da-ufmg-quer-saber-como-criancas-afastadas-da-escola-estao-em-tempos-de-pandemia.ghtml
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://globoplay.globo.com/v/8671087/
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://odocumento.com.br/numero-de-mortes-dobra-em-9-dias-e-situacao-pode-piorar-se-mt-nao-barrar-avanco-da-pandemia-preve-fiocruz/
https://agoramt.com.br/entretenimento/pesquisa-revela-aumento-de-sintomas-depressivos-durante-o-isolamento/91266
https://agoramt.com.br/entretenimento/pesquisa-revela-aumento-de-sintomas-depressivos-durante-o-isolamento/91266
https://conexaoto.com.br/2020/07/06/projeto-da-fiocruz-e-uma-uft-vai-reunir-material-sobre-saude-dos-idosos-frente-a-pandemia-de-covid-19
https://conexaoto.com.br/2020/07/06/projeto-da-fiocruz-e-uma-uft-vai-reunir-material-sobre-saude-dos-idosos-frente-a-pandemia-de-covid-19
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06/07 
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  MonitoraCovid-19 

06/07 Nerd Site 
Fiocruz, no Rio de Janeiro, ganha versão 

em Minecraft – confira! 
https://www.nerdsite.com.br/2020/07/fiocruz-no-rio-de-janeiro-
ganha-versao-em-minecraft-confira/  Jogos e Saúde 

07/07 
Agência 
FAPESP 

Mais de 50% dos paulistas adultos dizem 
sentir ansiedade com frequência desde o 

início da pandemia 

http://agencia.fapesp.br/mais-de-50-dos-paulistas-adultos-dizem-
sentir-ansiedade-com-frequencia-desde-o-inicio-da-
pandemia/33565/  Pesquisa 

07/07 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  Convid 

07/07 
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  MonitoraCovid-19 

07/07 
Jornal da 
Cidade 

Mais de 50% dos paulistas dizem sentir 
ansiedade com frequência na pandemia 

https://www.jornalcidade.net/rc/mais-de-50-dos-paulistas-dizem-
sentir-ansiedade-com-frequencia-pandemia/155187/  Convid 

07/07 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  MonitoraCovid-19 

07/07 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  MonitoraCovid-19 

07/07 SBT 
Versão de jogo online foca no 

enfrentamento à pandemia da Covid-19 
https://www.youtube.com/watch?v=n29_bUoy860&feature=share&fbclid
=IwAR2YRJ8_T9uXFeUtYFXwnkElV7mfxZJt73FYDVaPGtLRjVzh5qbe3Vh5I7k  Jogos e Saúde 

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
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/07/mortes-em-casa-cresceram-53-durante-pandemia-em-quatro-capitais-brasileiras.shtml
https://www.nerdsite.com.br/2020/07/fiocruz-no-rio-de-janeiro-ganha-versao-em-minecraft-confira/
https://www.nerdsite.com.br/2020/07/fiocruz-no-rio-de-janeiro-ganha-versao-em-minecraft-confira/
http://agencia.fapesp.br/mais-de-50-dos-paulistas-adultos-dizem-sentir-ansiedade-com-frequencia-desde-o-inicio-da-pandemia/33565/
http://agencia.fapesp.br/mais-de-50-dos-paulistas-adultos-dizem-sentir-ansiedade-com-frequencia-desde-o-inicio-da-pandemia/33565/
http://agencia.fapesp.br/mais-de-50-dos-paulistas-adultos-dizem-sentir-ansiedade-com-frequencia-desde-o-inicio-da-pandemia/33565/
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/307367/estudo-da-fiocruz-mostra-que-mortes-fora-dos-hospi.htm
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/307367/estudo-da-fiocruz-mostra-que-mortes-fora-dos-hospi.htm
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
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
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
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
https://www.jornalcidade.net/rc/mais-de-50-dos-paulistas-dizem-sentir-ansiedade-com-frequencia-pandemia/155187/
https://www.jornalcidade.net/rc/mais-de-50-dos-paulistas-dizem-sentir-ansiedade-com-frequencia-pandemia/155187/
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/estudo-do-icitfiocruz-mostra-que-quase-dobrou-o-numero-de-mortos-em-casa-no-rio.html
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/estudo-do-icitfiocruz-mostra-que-quase-dobrou-o-numero-de-mortos-em-casa-no-rio.html
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/estudo-do-icitfiocruz-mostra-que-quase-dobrou-o-numero-de-mortos-em-casa-no-rio.html
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/estudo-do-icitfiocruz-mostra-que-quase-dobrou-o-numero-de-mortos-em-casa-no-rio.html
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/estudo-do-icitfiocruz-mostra-que-quase-dobrou-o-numero-de-mortos-em-casa-no-rio.html
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/estudo-do-icitfiocruz-mostra-que-quase-dobrou-o-numero-de-mortos-em-casa-no-rio.html
https://www.youtube.com/watch?v=n29_bUoy860&feature=share&fbclid=IwAR2YRJ8_T9uXFeUtYFXwnkElV7mfxZJt73FYDVaPGtLRjVzh5qbe3Vh5I7k
https://www.youtube.com/watch?v=n29_bUoy860&feature=share&fbclid=IwAR2YRJ8_T9uXFeUtYFXwnkElV7mfxZJt73FYDVaPGtLRjVzh5qbe3Vh5I7k
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08/07 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  MonitoraCovid-19 

08/07 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  MonitoraCovid-19 

08/07 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  MonitoraCovid-19 

08/07 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  Monitora Covid-19 

08/07 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  MonitoraCovid-19 

08/07 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  MonitoraCovid-19 

08/07 

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  MonitoraCovid-19 

08/07 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  MonitoraCovid-19 

09/07 
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  MonitoraCovid-19 

https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/307516/situacao-financeira-do-metro-e-gravissima-diz-pres.htm
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/307516/situacao-financeira-do-metro-e-gravissima-diz-pres.htm
https://epoca.globo.com/sociedade/com-alta-nos-obitos-em-casa-fiocruz-alerta-para-reforco-na-rede-basica-de-saude-24520153
https://epoca.globo.com/sociedade/com-alta-nos-obitos-em-casa-fiocruz-alerta-para-reforco-na-rede-basica-de-saude-24520153
https://extra.globo.com/noticias/rio/apos-um-mes-de-flexibilizacao-no-rio-sobe-desce-de-numeros-preocupa-especialistas-rv1-1-24521014.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/apos-um-mes-de-flexibilizacao-no-rio-sobe-desce-de-numeros-preocupa-especialistas-rv1-1-24521014.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/apos-um-mes-de-flexibilizacao-no-rio-sobe-desce-de-numeros-preocupa-especialistas-rv1-1-24521014.html
https://www.midianews.com.br/politica/fiocruz-diz-que-mt-negligenciou-covid-e-preve-12-mil-mortes/379225
https://www.midianews.com.br/politica/fiocruz-diz-que-mt-negligenciou-covid-e-preve-12-mil-mortes/379225
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
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
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
https://oglobo.globo.com/rio/efeito-gangorra-em-um-mes-numeros-da-covid-19-oscilam-preocupam-especialistas-1-24520926
https://oglobo.globo.com/rio/efeito-gangorra-em-um-mes-numeros-da-covid-19-oscilam-preocupam-especialistas-1-24520926
https://oglobo.globo.com/rio/efeito-gangorra-em-um-mes-numeros-da-covid-19-oscilam-preocupam-especialistas-1-24520926
https://radioagencianacional.ebc.com.br/saude/audio/2020-07/pesquisa-fiocruz-mortes-no-municipio-do-rio-cresceram-64-de-abril-maio
https://radioagencianacional.ebc.com.br/saude/audio/2020-07/pesquisa-fiocruz-mortes-no-municipio-do-rio-cresceram-64-de-abril-maio
https://radioagencianacional.ebc.com.br/saude/audio/2020-07/pesquisa-fiocruz-mortes-no-municipio-do-rio-cresceram-64-de-abril-maio
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/casos-de-coronavirus-fora-da-capital-ja-sao-maioria-no-rio,fb2a94159e0f0a31b0e9104776f2912762q6o9qb.html
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/casos-de-coronavirus-fora-da-capital-ja-sao-maioria-no-rio,fb2a94159e0f0a31b0e9104776f2912762q6o9qb.html
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/casos-de-coronavirus-fora-da-capital-ja-sao-maioria-no-rio,fb2a94159e0f0a31b0e9104776f2912762q6o9qb.html
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-07/ong-lanca-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
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09/07 
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  MonitoraCovid-19 

09/07 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  MonitoraCovid-19 

09/07 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  MonitoraCovid-19 

09/07 Globo 
Brasil é o segundo país com mais casos e 

mais mortes por Covid-19 no mundo https://globoplay.globo.com/v/8686169/  MonitoraCovid-19 

09/07 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 MonitoraCovid-19 

09/07 
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/  MonitoraCovid-19 

10/07 
Projeto 

Colabora 
Diário da Covid-19: morte de idosos em 

casa cresceu 61% 
https://projetocolabora.com.br/ods3/morte-de-idosos-em-casa-
cresceu-61/  

Saúde do Idoso e 
Covid-19 

10/07 Veja Saúde 
Mais da metade dos Paulistas sentem 

ansiedade com frequência na pandemia 
https://saude.abril.com.br/mente-saudavel/mais-da-metade-dos-
paulistas-sentem-ansiedade-com-frequencia-na-pandemia/  Convid 

11/07 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  MonitoraCovid-19 

12/07 
A cidade ON 

Campinas 
Pandemia de covid-19 elevou tristeza e 

nervosismo, diz Unicamp 
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,
1529668,pandemia+de+covid+19+elevou+tristeza+e+nervosismo+ Convid 

http://www.diariodecuiaba.com.br/brasil/na-pandemia-mortes-em-casa-crescem-53-em-quatro-capitais/535157
http://www.diariodecuiaba.com.br/brasil/na-pandemia-mortes-em-casa-crescem-53-em-quatro-capitais/535157
https://extra.globo.com/noticias/coronavirus/cientistas-estao-preocupados-com-curva-de-mortes-por-covid-estacionada-em-patamar-alto-demais-24522992.html
https://extra.globo.com/noticias/coronavirus/cientistas-estao-preocupados-com-curva-de-mortes-por-covid-estacionada-em-patamar-alto-demais-24522992.html
https://extra.globo.com/noticias/coronavirus/cientistas-estao-preocupados-com-curva-de-mortes-por-covid-estacionada-em-patamar-alto-demais-24522992.html
https://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/07/2020/ong-lanca-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
https://globoplay.globo.com/v/8686169/
https://oglobo.globo.com/sociedade/cientistas-estao-preocupados-com-curva-de-mortes-por-covid-estacionada-em-patamar-alto-demais-24522822
https://oglobo.globo.com/sociedade/cientistas-estao-preocupados-com-curva-de-mortes-por-covid-estacionada-em-patamar-alto-demais-24522822
https://oglobo.globo.com/sociedade/cientistas-estao-preocupados-com-curva-de-mortes-por-covid-estacionada-em-patamar-alto-demais-24522822
https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2020/07/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/
https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2020/07/durante-a-pandemia-mortes-fora-dos-hospitais-dobraram-no-rio-aponta-fiocruz/
https://projetocolabora.com.br/ods3/morte-de-idosos-em-casa-cresceu-61/
https://projetocolabora.com.br/ods3/morte-de-idosos-em-casa-cresceu-61/
https://saude.abril.com.br/mente-saudavel/mais-da-metade-dos-paulistas-sentem-ansiedade-com-frequencia-na-pandemia/
https://saude.abril.com.br/mente-saudavel/mais-da-metade-dos-paulistas-sentem-ansiedade-com-frequencia-na-pandemia/
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
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
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
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1529668,pandemia+de+covid+19+elevou+tristeza+e+nervosismo+diz+unicamp.aspx
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1529668,pandemia+de+covid+19+elevou+tristeza+e+nervosismo+diz+unicamp.aspx
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diz+unicamp.aspx  

12/07 
ASDB 

Notícias 
Fiocruz vai coordenar projeto da Unitaid 

em doença de Chagas 
https://www.asdbnoticias.com.br/index.php/saude/347-fiocruz-
vai-coordenar-projeto-da-unitaid-em-doenca-de-chagas  Pesquisa 

12/07 
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/  MonitoraCovid-19 

13/07 Com Ciência 
Pandemia alterou hábitos de consumo de 

álcool e drogas 
http://www.comciencia.br/pandemia-alterou-habitos-de-consumo-
de-alcool-e-drogas/  Pesquisa 

13/07 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/  Pesquisa 

13/07 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/  MonitoraCovid-19 

13/07 Outra Saúde 
Por que a pandemia declina em certas 

cidades? 
https://outraspalavras.net/outrasaude/imunidadecoletivaemdebat
e/ Covid-19 

14/07 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/  MonitoraCovid-19 

14/07 
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  MonitoraCovid-19 

15/07 
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/  MonitoraCovid-19 

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1529668,pandemia+de+covid+19+elevou+tristeza+e+nervosismo+diz+unicamp.aspx
https://www.asdbnoticias.com.br/index.php/saude/347-fiocruz-vai-coordenar-projeto-da-unitaid-em-doenca-de-chagas
https://www.asdbnoticias.com.br/index.php/saude/347-fiocruz-vai-coordenar-projeto-da-unitaid-em-doenca-de-chagas
https://www.jornalfloripa.com.br/geral/covid-19-especialista-da-fiocruz-cre-que-plato-durara-mais-semanas-no-pais/
https://www.jornalfloripa.com.br/geral/covid-19-especialista-da-fiocruz-cre-que-plato-durara-mais-semanas-no-pais/
http://www.comciencia.br/pandemia-alterou-habitos-de-consumo-de-alcool-e-drogas/
http://www.comciencia.br/pandemia-alterou-habitos-de-consumo-de-alcool-e-drogas/
https://domtotal.com/noticia/1459563/2020/07/taxa-de-letalidade-da-covid-19-nas-favelas-do-rio-e-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/
https://domtotal.com/noticia/1459563/2020/07/taxa-de-letalidade-da-covid-19-nas-favelas-do-rio-e-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/
https://domtotal.com/noticia/1459563/2020/07/taxa-de-letalidade-da-covid-19-nas-favelas-do-rio-e-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/
https://outraspalavras.net/outrasaude/imunidadecoletivaemdebate/
https://outraspalavras.net/outrasaude/imunidadecoletivaemdebate/
https://www.agenciabr.com.br/covid-19-especialista-da-fiocruz-cre-que-plato-durara-mais-semanas-no-pais/
https://www.agenciabr.com.br/covid-19-especialista-da-fiocruz-cre-que-plato-durara-mais-semanas-no-pais/
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
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
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
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/07/mortalidade-por-covid-19-e-maior-nas-favelas-e-entre-os-negros-segundo-a-fiovruz/
https://www.esmaelmorais.com.br/2020/07/mortalidade-por-covid-19-e-maior-nas-favelas-e-entre-os-negros-segundo-a-fiovruz/
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15/07 EBC RÁDIO 
Instituições vão mapear efeitos da 

pandemia na vida dos adolescentes 
https://radios.ebc.com.br/tarde-nacional/2020/07/fiocruz-e-
universidades-vao-mapear-efeitos-da-pandemia-na-vida-dos  Pesquisa 

15/07 EBC RÁDIO 
Instituições vão mapear efeitos da 

pandemia na vida dos adolescentes 
https://radios.ebc.com.br/tarde-nacional/2020/07/fiocruz-e-
universidades-vao-mapear-efeitos-da-pandemia-na-vida-dos  Pesquisa 

16/07 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  MonitoraCovid-19 

16/07 

Conselho 
Nacional de 

Saúde 
Fiocruz lança Boletim Socioepidemiológico 

da Covid-19 nas Favelas 
http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/1273-fiocruz-
lanca-boletim-socioepidemiologico-da-covid-19-nas-favelas  Covid-19 

17/07 BBC 

Com Estado em colapso, milionários de 
MT com covid-19 recorrem a jatinhos para 

buscar tratamento em SP https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53441923  MonitoraCovid-19 

17/07 CONASS 

Covid-19: Proqualis lança pesquisa de 
avaliação da segurança do profissional da 

saúde 
http://www.conass.org.br/covid-19-proqualis-lanca-pesquisa-de-
avaliacao-da-seguranca-do-profissional-da-saude/  Covid-19 

17/07 UOL Notícias 
Estudo da Fiocruz: RJ precisa redistribuir 

polos de atendimento de covid-19 

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-
noticias/redacao/2020/07/17/fiocruz-aponta-falhas-em-
atendimento-no-rj.htm  Covid-19 

18/07 
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/  MonitoraCovid-19 

18/07 
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  MonitoraCovid-19 

19/07 
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/  MonitoraCovid-19 

https://radios.ebc.com.br/tarde-nacional/2020/07/fiocruz-e-universidades-vao-mapear-efeitos-da-pandemia-na-vida-dos
https://radios.ebc.com.br/tarde-nacional/2020/07/fiocruz-e-universidades-vao-mapear-efeitos-da-pandemia-na-vida-dos
https://radios.ebc.com.br/tarde-nacional/2020/07/fiocruz-e-universidades-vao-mapear-efeitos-da-pandemia-na-vida-dos
https://radios.ebc.com.br/tarde-nacional/2020/07/fiocruz-e-universidades-vao-mapear-efeitos-da-pandemia-na-vida-dos
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/308428/semana-foi-mais-letal-no-pais-desde-o-inicio-da-pa.htm
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/308428/semana-foi-mais-letal-no-pais-desde-o-inicio-da-pa.htm
http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/1273-fiocruz-lanca-boletim-socioepidemiologico-da-covid-19-nas-favelas
http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/1273-fiocruz-lanca-boletim-socioepidemiologico-da-covid-19-nas-favelas
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53441923
http://www.conass.org.br/covid-19-proqualis-lanca-pesquisa-de-avaliacao-da-seguranca-do-profissional-da-saude/
http://www.conass.org.br/covid-19-proqualis-lanca-pesquisa-de-avaliacao-da-seguranca-do-profissional-da-saude/
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/07/17/fiocruz-aponta-falhas-em-atendimento-no-rj.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/07/17/fiocruz-aponta-falhas-em-atendimento-no-rj.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/07/17/fiocruz-aponta-falhas-em-atendimento-no-rj.htm
https://amazonasatual.com.br/apos-pico-da-pandemia-fiocruz-lanca-boletim-sobre-a-covid-19-nos-estados/
https://amazonasatual.com.br/apos-pico-da-pandemia-fiocruz-lanca-boletim-sobre-a-covid-19-nos-estados/
https://www.bol.uol.com.br/noticias/2020/07/18/mortes-diarias-no-rio-caem-53-em-quase-1-mes-assunto-divide-especialistas.htm
https://www.bol.uol.com.br/noticias/2020/07/18/mortes-diarias-no-rio-caem-53-em-quase-1-mes-assunto-divide-especialistas.htm
http://jornaldiadia.com.br/2020/2020/07/19/fiocruz-lanca-boletim-do-observatorio-fiocruz-covid-19/
http://jornaldiadia.com.br/2020/2020/07/19/fiocruz-lanca-boletim-do-observatorio-fiocruz-covid-19/
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20/07 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  Monitoracovid-19 

20/07 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/  MonitoraCovid-19 

20/07 

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  Covid-19 

21/07 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  MonitoraCovid-19 

21/07 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  MonitoraCovid-19 

21/07 O Popular 
Comunidade de ciganos em Trindade tem 

mais de 50 com Covid-19 - O Popular 
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/comunidade-de-
ciganos-em-trindade-tem-mais-de-50-com-covid-19-1.2089407  Cidades 

22/07 
Clic 

Camaquã 

Animal de estimação com Covid-19? Saiba 
como cuidar do seu cachorro ou gato 

durante pandemia 

https://www.cliccamaqua.com.br/noticia/56398/animal-de-
estimacao-com-covid-19-saiba-como-cuidar-do-seu-cachorro-ou-
gato-durante-pandemia.html  Mundo Animal 

22/07 
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  MonitoraCovid-19 

22/07 
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  Volta às aulas 

https://radioagencianacional.ebc.com.br/saude/audio/2020-07/fiocruz-lanca-boletim-do-observatorio-covid-19
https://radioagencianacional.ebc.com.br/saude/audio/2020-07/fiocruz-lanca-boletim-do-observatorio-covid-19
https://odiario.net/trabalho-da-saude-na-regiao-de-voces-esta-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/
https://radioagencianacional.ebc.com.br/saude/audio/2020-07/fiocruz-lanca-boletim-do-observatorio-covid-19#player-radioagencia-nacional
https://radioagencianacional.ebc.com.br/saude/audio/2020-07/fiocruz-lanca-boletim-do-observatorio-covid-19#player-radioagencia-nacional
https://radioagencianacional.ebc.com.br/saude/audio/2020-07/fiocruz-lanca-boletim-do-observatorio-covid-19#player-radioagencia-nacional
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://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/07/21/mortes-de-covid-19-dobraram-11-vezes-no-para-aponta-fiocruz.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/07/21/mortes-de-covid-19-dobraram-11-vezes-no-para-aponta-fiocruz.ghtml
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/comunidade-de-ciganos-em-trindade-tem-mais-de-50-com-covid-19-1.2089407
https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/comunidade-de-ciganos-em-trindade-tem-mais-de-50-com-covid-19-1.2089407
https://www.cliccamaqua.com.br/noticia/56398/animal-de-estimacao-com-covid-19-saiba-como-cuidar-do-seu-cachorro-ou-gato-durante-pandemia.html
https://www.cliccamaqua.com.br/noticia/56398/animal-de-estimacao-com-covid-19-saiba-como-cuidar-do-seu-cachorro-ou-gato-durante-pandemia.html
https://www.cliccamaqua.com.br/noticia/56398/animal-de-estimacao-com-covid-19-saiba-como-cuidar-do-seu-cachorro-ou-gato-durante-pandemia.html
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://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
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22/07 
Jornal O 
Globo 

Covid-19: O retorno às aulas pode colocar 
em risco quase dez milhões de idosos, 

aponta Fiocruz 

https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/covid-19-o-retorno-
aulas-pode-colocar-em-risco-quase-dez-milhoes-de-idosos-aponta-
fiocruz.html  Pesquisa 

22/07 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  MonitoraCovid-19 

22/07 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/  Volta às aulas 

22/07 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/  Volta às aulas 

23/07 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  Volta às aulas 

23/07 
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/  MonitoraCovid-19 

23/07 
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/  MonitoraCovid-19 

23/07 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  Pesquisa 

23/07 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  MonitoraCovid-19 

23/07 
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- MonitoraCovid-19 

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://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/covid-19-o-retorno-aulas-pode-colocar-em-risco-quase-dez-milhoes-de-idosos-aponta-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
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://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://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://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,volta-as-aulas-ameaca-idosos-e-adultos-com-problemas-de-saude-aponta-fiocruz,70003372937
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.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://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://extra.globo.com/noticias/rio/favelas-do-rio-contestam-numero-oficial-de-mortes-por-covid-19-criam-painel-proprio-24546375.html
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/
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de-adultos/  

23/07 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  MonitoraCovid-19 

23/07 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  MonitoraCovid-19 

23/07 
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/  MonitoraCovid-19 

23/07 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  Volta às aulas 

24/07 
Campos24H

oras 
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  MonitoraCovid-19 

24/07 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/ MonitoraCovid-19 

24/07 
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  MonitoraCovid-19 

25/07 
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  MonitoraCovid-19 

25/07 
Folha de São 

Paulo 
Brasileiros abandonam quarentena antes 

de a Covid-19 arrefecer no país 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/07/brasileir
os-abandonam-quarentena-antes-da-covid-19-arrefecer-no-
pais.shtml  MonitoraCovid-19 

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://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://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://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/07/brasileiros-abandonam-quarentena-antes-da-covid-19-arrefecer-no-pais.shtml
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25/07 
Plantão 
Enfoco Sem consenso sobre volta às aulas 

https://plantaoenfoco.com.br/cidades/sem-consenso-sobre-volta-
as-aulas-no-rio/  MonitoraCovid-19 

25/07 
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  MonitoraCovid-19 

26/07 
Radar 

Amazônico 

Fiocruz lança pesquisa sobre as condições 
de trabalho de profissionais de saúde a 

pandemia 

https://radaramazonico.com.br/pesquisa-sobre-as-condicoes-de-
trabalho-de-profissionais-da-saude-durante-a-pandemia-da-covid-
19-e-lancada-pela-fiocruz/  Estudo 

27/07 
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  MonitoraCovid-19 

27/07 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 MonitoraCovid-19 

28/07 
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  MonitoraCovid-19 

29/07 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  Pesquisa 

30/07 
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 MonitoraCovid-19 

31/07 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/  MonitoraCovid-19 

https://plantaoenfoco.com.br/cidades/sem-consenso-sobre-volta-as-aulas-no-rio/
https://plantaoenfoco.com.br/cidades/sem-consenso-sobre-volta-as-aulas-no-rio/
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
https://www.revistaquestaodeciencia.com.br/questao-de-fato/2020/07/25/mortes-fora-de-ambiente-hospitalar-dobram-durante-pandemia
https://radaramazonico.com.br/pesquisa-sobre-as-condicoes-de-trabalho-de-profissionais-da-saude-durante-a-pandemia-da-covid-19-e-lancada-pela-fiocruz/
https://radaramazonico.com.br/pesquisa-sobre-as-condicoes-de-trabalho-de-profissionais-da-saude-durante-a-pandemia-da-covid-19-e-lancada-pela-fiocruz/
https://radaramazonico.com.br/pesquisa-sobre-as-condicoes-de-trabalho-de-profissionais-da-saude-durante-a-pandemia-da-covid-19-e-lancada-pela-fiocruz/
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
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
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
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://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
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
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
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/
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31/07 
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  MonitoraCovid-19 

31/07 
G1 Santa 
Catarina 

Idosos de SC relatam preconceito na 
pandemia: 'Ser idosa não significa que 

esteja pronta para morrer' 

https://g1.globo.com/sc/santa-
catarina/noticia/2020/07/31/idosos-de-sc-relatam-preconceito-na-
pandemia-ser-idosa-nao-significa-que-esteja-pronta-para-
morrer.ghtml  

Saúde do Idoso e 
Covid-19 

31/07 
Portal Peb 

Med 

Covid-19: Pesquisas visam avaliar a 
exposição dos profissionais de saúde ao 

vírus; veja como participar 

https://pebmed.com.br/covid-19-pesquisas-visam-avaliar-a-
exposicao-dos-profissionais-de-saude-ao-virus-veja-como-
participar/  pesquisa 

 
 

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
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/07/31/idosos-de-sc-relatam-preconceito-na-pandemia-ser-idosa-nao-significa-que-esteja-pronta-para-morrer.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/07/31/idosos-de-sc-relatam-preconceito-na-pandemia-ser-idosa-nao-significa-que-esteja-pronta-para-morrer.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/07/31/idosos-de-sc-relatam-preconceito-na-pandemia-ser-idosa-nao-significa-que-esteja-pronta-para-morrer.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/07/31/idosos-de-sc-relatam-preconceito-na-pandemia-ser-idosa-nao-significa-que-esteja-pronta-para-morrer.ghtml
https://pebmed.com.br/covid-19-pesquisas-visam-avaliar-a-exposicao-dos-profissionais-de-saude-ao-virus-veja-como-participar/
https://pebmed.com.br/covid-19-pesquisas-visam-avaliar-a-exposicao-dos-profissionais-de-saude-ao-virus-veja-como-participar/
https://pebmed.com.br/covid-19-pesquisas-visam-avaliar-a-exposicao-dos-profissionais-de-saude-ao-virus-veja-como-participar/
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