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Foco do noticiário

1. A contabilidade de casos de COVID-19 não está unificada em todo o País. 
No Rio, contagem é mais lenta;

2. Casos em favelas do Rio e São Paulo
3. Comparação da evolução entre Brasil e Espanha e Itália, países em que a 

pandemia tem evoluído d forma mais rápida

Oportunidades para o Observatório

1. Para favelas e demais aglomerados nas metrópoles, vale a mesma dinâmica de 
evolução dos casos?

2. O avanço da pandemia no Brasil está se dando de forma mais lenta do que na 
Espanha e Itália?

3. Do ponto de vista da possibilidade de diminuir a velocidade do avanço da 
COVID-19 no Brasil, qual a melhor lógica para distribuir os testes?

O que as mídias dizem

G1: Casos de coronavírus no Brasil em 23 de março/Secretarias estaduais de Saúde 
contabilizam 1.620 infectados em todos os estados do Brasil. Último balanço oficial do 
Ministério da Saúde aponta 1.546. Foram registrados 25 mortos no país, 22 deles no 
estado de SP (https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/23/casos-de-
coronavirus-no-brasil-em-23-de-marco.ghtml)

E

Rio tem pelo menos 24 casos de coronavírus suspeitos em comunidades, segundo 
Secretaria Municipal de Saúde/ Os dados são de quinta-feira (19), quando foi feito o 
último balanço pela equipe de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde 
do Rio. Primeiro caso foi confirmado na Cidade de Deus neste sábado (21) 
(https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/03/22/rio-tem-pelo-menos-24-casos-de-
coronavirus-suspeitos-em-comunidades.ghtml)

Folha: Sem testes para coronavírus, governo pode obrigar população a escolha terrível/ 
Brasil tem feito o inverso da Coreia do Sul, país que melhor gerenciou a crise causada 
pela pandemia até o momento

Estado: Roraima confirma dois casos de coronavírus; agora, todo o País tem 
registros/Casal infectado esteve recentemente em São Paulo (https://saude.estadao.com.br/
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noticias/geral,roraima-confirma-dois-casos-de-coronavirus-e-agora-todo-o-pais-tem-
registros,70003243105)

O Globo: Brasil demora mais do que Itália e Espanha para passar de cem para mil 
casos/Esses são os países europeus mais afetados pelo vírus. Especialista aponta que 
'pior ainda está por vir' (https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-servico/brasil-
demora-mais-do-que-italia-espanha-para-passar-de-cem-para-mil-casos-1-24321910)

Zero Hora: China testa vacina contra coronavírus com 108 voluntários/Pacientes que 
receberam as primeiras injeções serão acompanhados durante seis meses

El País: Los test rápidos llegarán primero a sanitarios y residencias de ancianos/España 
encarga seis millones de pruebas para paliar la ceguera diagnóstica. Las comunidades se
adelantan acelerando la toma de muestras a pacientes leves 
(https://elpais.com/sociedad/2020-03-22/los-tests-rapidos-llegaran-primero-a-sanitarios-y-
residencias-de-ancianos.html) 

New York Times: The city and its suburbs account for roughly 5 percent of global 
cases, forcing officials to take urgent steps to stem the outbreak

E

As Coronavirus Surveillance Escalates, Personal Privacy Plummets/Tracking entire 
populations to combat the pandemic now could open the doors to more invasive forms 
of government snooping later

The Guardian: Wuhan eases coronavirus lockdown as restrictions intensify outside 
China/Residents in Chinese city allowed to leave compounds for first time in weeks, as 
nearly one in three Americans told to stay at home 
(https://www.theguardian.com/world/2020/mar/23/wuhan-eases-coronavirus-lockdown-as-
restrictions-intensify-outside-china)

E

Syria confirms first Covid-19 case amid fears of catastrophic spread/WHO warns 
country’s health system may be unable to respond to coronavirus as lockdowns begin 
(https://www.theguardian.com/world/2020/mar/23/syria-confirms-first-covid-19-coronavirus-
case-amid-fears-of-catastrophic-spread)

La Stampa: La strage dei camici, in Sardegna quasi il 50% dei contagiati è un operatore
sanitario. Ecco la classifica delle regioni

La Repubblica: Coronavirus: contagiati 4824 operatori, il doppio che in Cina. Prima 
vittima in Basilicata 
(https://www.repubblica.it/cronaca/2020/03/23/news/coronavirus_situazione_italia-
252044412/?ref=RHPPTP-BH-I252002087-C12-P5-S1.12-T1)
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