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Em 2020, o Instituto de Comunicação e Informação em Saúde da 
Fundação Oswaldo Cruz concentrou esforços de pesquisa e divul-
gação científica para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. 
Nesse sentido, um de seus principais projetos foi o Monitora-Co-
vid-19, painel que disponibilizou, em uma plataforma única, infor-
mações diárias sobre o avanço da pandemia.

Ao agregar fontes de dados municipais, estaduais, federais e inter-
nacionais, a ferramenta gerenciada pelo Laboratório de Informa-
ção em Saúde (LIS), se tornou referência para a cobertura jornalís-
tica da pandemia, o que resultou em um aumento muito expressivo 
de menções ao Icict em veículos de comunicação. 

Além do MonitoraCovid-19, pesquisas voltadas a diversos temas 
relacionados à pandemia também foram realizadas e divulgadas, 
com extensa cobertura jornalística, abordando temas como saúde 
mental, saúde dos idosos, saúde única (integração entre a saúde hu-
mana e animal), práticas integrativas em saúde, dentre outras. 

Esse relatório de imprensa reúne indicadores sobre os atendimen-
tos à imprensa e da cobertura jornalística sobre o trabalho do ins-
tituto. Os dados incluem o percentual de publicações por tipo de 
mídia, veículos mais frequentes, temas de maior interesse e mé-
dia de publicações por mês. Também trazemos um gráfico com a 
distribuição anual da cobertura nacional, regional e internacional, 
que mostra um pouco do interesse de veículos, por território, ao 
longo deste primeiro ano de pandemia.

A Assessoria de Comunicação do Icict, em articulação com a Coor-
denação de Comunicação Social da Fiocruz, atua pela difusão da in-
formação científica e promoção da comunicação e informação em 
saúde, missões institucionais desta unidade.

Apresentação
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Atendimentos à imprensa

Estatísticas gerais

Pedidos de entrevista e matérias publicadas 
Ascom Icict/Fiocruz: 2020
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Âmbito das publicações 
Icict/Fiocruz: 2020
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Assuntos mais frequentes 
Ascom Icict/Fiocruz: 2020
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“

“

”

”

Sistema que monitora 
Covid-19 mostra avanço 
do coronavírus no 
interior e põe em xeque 
redução do isolamento

Tamanho continental 
e desigualdade social 
aumentam desafios 
do Brasil no controle 
da covid-19

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

Manchetes em destaque

O Globo 
04/04/2020

BBC Brasil  
20/04/2020

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52288579

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

“
”

Coronavírus no Brasil: 
análise dos dados do 
Ministério da Saúde 
aponta perfil dos 
mortos

Fantástico/TV Globo 
26/04/2020
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https://entretenimento.band.uol.com.br/aquinaband/videos/16792668/casos-do-novo-coronavirus-
comecam-a-aumentar-no-interior.html

“
”

Casos do novo 
coronavírus começam 
a aumentar no interior

Band 
13/05/2020

“
”

Mapa da Fiocruz 
mostra em que estados 
o ritmo de expansão 
da Covid-19 é maior

Jornal Nacional/TV Globo 
29/04/2020

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/globonews/jornal-globonews-edicao-das-10/video/plataforma-monitora-casos-da-
covid-19-entre-quilombolas-no-brasil-8586720.ghtml

“
”

Plataforma monitora 
casos da Covid-19 entre 
quilombolas no Brasil

Jornal GloboNews: 
Edição das 10 
28/05/2020
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https://tvbrasil.ebc.com.br/sem-censura-traz-papo-sobre-ferramenta-monitoracovid-19

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/06/11/pandemia-atinge-milhares-de-idosos-que-
trabalhavam-sem-carteira-assinada.ghtml

“
”

Sem Censura traz 
papo sobre ferramenta 
Monitora Covid-19

TV Brasil  
02/06/2020

“
”

Pandemia atinge 
milhares de idosos 
que trabalhavam sem 
carteira assinada

Jornal Nacional 
11/06/2020

https://saudemental.blogfolha.uol.com.br/2020/05/21/pesquisa-da-fiocruz-mostra-aumento-de-
depressao-ansiedade-e-consumo-de-cigarro-e-de-alcool-na-pandemia/

“
”

Pesquisa da Fiocruz 
mostra aumento de 
depressão, ansiedade e 
de consumo de cigarro 
e álcool na pandemia

Folha de S. Paulo 
21/05/2020
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“
”

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

Jovem Pan 
02/08/2020

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

https://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-brasil/2020/08/pesquisa-da-fiocruz-destaca-o-trabalho-dos-
cuidadores-de-idosos

“
”

Pesquisa da Fiocruz 
destaca o trabalho dos 
cuidadores de idosos

TV Brasil 
11/08/2020

https://www.canalsaude.fiocruz.br/podcast/podcastAberto/coronafatos

”“Episódio: “Idosos” 

Podcast Coronafatos 
14/08/2020
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https://www.abc.com.py/internacionales/2020/09/02/rio-de-janeiro-tiene-una-de-las-mayores-tasas-de-
muerte-por-covid-19-del-mundo/

“
”

Rio de Janeiro tiene una de 
las mayores tasas de muerte 
por Covid-19 del mundo

ABC Noticias –Latinoamerica  
02/09/2020

https://www.journaldemontreal.com/2020/10/10/coronavirus-le-bresil-sapprete-a-depasser-les-150-
000-morts

https://www.selecoes.com.br/coronavirus/o-que-esperar-da-segunda-onda-de-covid-19-no-brasil/

“
”

Coronavirus: le Brésil 
s’apprête à dépasser 
les 150 000 morts

Le journal de Montréal 
10/10/2020

“
”

O que esperar da 
segunda onda de 
Covid-19 no Brasil?

Seleções Reader’s Digest 
05/11/2020



13

https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,queimadas-tendem-a-piorar-covid-19-em-areas-de-floresta-
dizem-pesquisadores-da-fiocruz

“
”

Queimadas tendem a 
piorar a Covid-19 em 
áreas de floresta

Estadão 
11/11/2020

https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2020/11/26/pesquisa-avalia-impacto-de-praticas-terapeuticas-
na-saude-mental-renda-e-relacoes-familiares-durante-o-isolamento.ghtml

https://www.em.com.br/app/noticia/bem-viver/2020/11/09/interna_bem_viver,1202935/ansiedade-e-
depressao-afetam-55-dos-trabalhadores-de-areas-essenciais.shtml

“
”

Pesquisa avalia impacto 
de práticas terapêuticas 
na saúde mental, renda 
e relações familiares 
durante o isolamento

G1 Tocantins 
26/11/2020

“
”

Ansiedade e depressão 
afetam 55% dos 
trabalhadores de 
áreas essenciais

Estado de Minas / 
Correio Braziliense 
09/11/2020
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https://radios.ebc.com.br/nossos-bichos/2020/11/nao-ha-evidencias-cientificas-de-que-animais-
transmitam-covid-19-para-humanos

“
”

Não há evidências 
de que animais de 
estimação transmitam 
covid-19 para humanos

Agência Brasil 
08/11/2020

https://vejario.abril.com.br/cidade/coletivos-cobram-medidas-protecao-covid-favela/

“
”

Coletivos cobram medidas 
de proteção contra covid-19 
nas favelas do Rio

Veja Rio 
11/12/2020
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As listas completas de matérias do clipping da assessoria de comunicação 
do Icict estão disponíveis no site do Icict, pelos links a seguir:

Clipping

https://www.icict.fiocruz.br/sites/www.icict.fiocruz.br/files/ascom_destaques-imprensa_maio-2020.pdf

https://www.icict.fiocruz.br/sites/www.icict.fiocruz.br/files/ascom_destaques-imprensa_mar-abr-2020.pdf

https://www.icict.fiocruz.br/sites/www.icict.fiocruz.br/files/ascom_destaques-imprensa_junho-2020_1.pdf

Maio

Março/Abril

Junho

https://www.icict.fiocruz.br/sites/www.icict.fiocruz.br/files/ascom_destaques-imprensa_julho-2020.pdf

Julho

https://www.icict.fiocruz.br/sites/www.icict.fiocruz.br/files/ascom_destaques-imprensa_agosto-2020.pdf

Agosto

https://www.icict.fiocruz.br/sites/www.icict.fiocruz.br/files/ascom_destaques-imprensa_setembro-2020.pdf

Setembro

https://www.icict.fiocruz.br/sites/www.icict.fiocruz.br/files/ascom_destaques-imprensa_outubro2020.pdf

Outubro

https://www.icict.fiocruz.br/sites/www.icict.fiocruz.br/files/ascom_destaques-imprensa_novembro_2020.pdf

Novembro

https://www.icict.fiocruz.br/sites/www.icict.fiocruz.br/files/ascom_destaques-imprensa_dezembro_2020.pdf

Dezembro
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