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Foco do noticiário

1. A fabricação e distribuição de testes para COVID-19 volta com força neste 
domingo, agora com a informação de que o governo distribuirá 10 milhões 
de testes em um mês, sendo 5 milhões já na próxima semana;

2. A matéria do G1 com projeções feitas pelo Observatório deve repercutir e 
gerar mais demandas exatamente iguais a essa principalmente até terça (24) 
próxima;

3. O “achatamento” da curva de contaminação

Oportunidades para o Observatório

1. Validar ou não a informação sobre os 10 milhões de testes e ponderar a 
capacidade de o sistema de saúde aplicar e interpretar o resultado dos testes;

2. Debater o fenômeno do “achatamento”.

O que as mídias dizem

G1: Ritmo de contágio do coronavírus no Brasil está igual ao registrado na Itália e 
acelerando, apontam universidades/Observatório com físicos da USP, Unicamp, Unesp, 
UnB, UFABC, Berkley (EUA) e Oldenburg (Alemanha) mostra que número de 
infectados, considerando dados desta quinta-feira (19), vem dobrando a cada 54 horas. 
Total deve passar de 3 mil já na terça-feira (24) 
(https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/20/ritmo-de-contagio-do-
coronavirus-no-brasil-esta-igual-ao-registrado-na-italia-e-acelerando-aponta-
unesp.ghtml)

Folha: Governo diz que distribuirá aos estados 10 milhões de testes para 
coronavírus/Metade será enviada em oito dias, ainda em março

Estado: Por que surtos como o coronavírus se espalham exponencialmente e como 
"achatar a curva"/Após o primeiro caso de covid-19, a doença causada pela nova cepa 
de coronavírus foi anunciada nos Estados Unidos, com relatos de novas infecções 
surgindo num fluxo lento. Dois meses depois, esse fluxo se transformou em uma 
corrente constante.

O Globo: Ministério da Saúde pretende distribuir 10 milhões de testes do novo 
coronavírus/Até agora, 27 mil kits já foram enviados para os estados; Organização 
Mundial da Saúde defende testagem em massa

El País: España ultima la compra de cuatro robots capaces de realizar 80.000 pruebas al
día/Sanidad adquiere más de 640.000 test rápidos que permitirán conocer el resultado en
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solo 15 minutos (https://elpais.com/tecnologia/2020-03-21/espana-ultima-la-compra-de-
cuatro-robots-capaces-de-realizar-80000-pruebas-al-dia.html) 

New York Times: The Hardest Questions Doctors May Face: Who Will Be Saved?/As 
cases explode in the U.S., hospitals could be forced to make harrowing choices if 
pushed to the brink. Planning is already underway.

The Guardian: Coronavirus: how Asian countries acted while the west dithered/ In 
Hong Kong and Taiwan, deaths are in single figures. But Europe gambled on a 
containment strategy

La Stampa: Coronavirus, quando finirà la quarantena? Le opinioni di un matematico e 
di un virologo a confronto (https://video.lastampa.it/cronaca/coronavirus-quando-finira-
la-quarantena-le-opinioni-di-un-matematico-e-di-un-virologo-a-confronto/
111600/111599) 
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