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Foco do noticiário

1. Aqui, nos EUA e Europa: falta de materiais médicos, principalmente 
ventiladores; e

2. Continua a dúvida pela capacidade de fornecimento de kits de testagem.

Oportunidades para o Observatório

1. Qual a disponibilidade/carência de testes e de ventiladores.
2.

O que as mídias dizem

Valor: Marco Aurélio autoriza Estados a tomarem medidas contra Covid-19/Ministro 
determinou ainda que, passada a fase crítica, a questão seja submetida ao plenário

Valor: Irã tem recorde de casos diários de covid-19; Índia decreta quarentena de 21 dias

G1: Para enfrentar pico da epidemia, Brasil precisa ter até 7 vezes mais testes de 
coronavírus do que o número atual, diz Ministério da Saúde/Secretário de Vigilância em
Saúde, Wanderson de Oliveira, disse que necessidade pode ser de até 50 mil testes por 
dia. Para ampliar capacidade, Ministério da Saúde anunciou compra de 22,9 milhões de 
testes para novo coronavírus.

Folha: Cientista nega 'vírus chinês' e Trump ameaça 'perder a paciência'/Na Foreign 
Policy, professor de Harvard proclama 'a morte da competência americana', arriscando 
sua influência no mundo

Estado: 'Vão faltar respiradores. O problema é que o governo não sabe de quantos vai 
precisar'

O Globo: Montadoras no Brasil estudam usar fábricas paradas para produzir 
ventiladores e respiradores/Das 65 unidades no paísl, 37 estão paralisadas, com mais de 
cem mil trabalhadores em férias coletivas, licenças ou 'lay-off'

O Globo: Drive Thru da vacinação começa no Riocentro nesta quarta-feira/Prefeitura 
cria novo posto de vacinação no estacionamento do Riocentro para vacinar quem tem 
acima de 60 anos, contrariando recomendação do governo do estado de criar calendário 
por faixa etária

El País: Por qué el coronavirus mata casi el doble a los hombres que a las 
mujeres/Aunque la incidencia de la enfermedad es similar en ambos sexos, las 



comorbilidades de los varones explican, en parte, por qué la letalidad para ellos es 
mayor

El País: Los números del coronavirus: ¿Cuántos infectados hay realmente en España?

New York Times: Slow Response to the Coronavirus Measured in Lost Opportunity/If 
the administration had reacted to the ventilator shortage in February, a private sector 
effort starting now might have made lifesaving equipment in mid- to late April. Now it 
is unlikely to be before June.

New York Times: Shortage of Virus Tests in U.K. Lures Profiteers and Con 
Artists/Private labs, clinics and opportunistic go-betweens have been snapping up 
diagnostic kits, often selling them at steep markups.

The Guardian: EU leaders plan Europe-wide crisis management centre as India locks 
down/UN urges G20 to adopt ‘wartime plan’; US risks becoming centre of pandemic, 
WHO warns; Senate and White House reach stimulus deal

La Stampa: La paura del Covid allontana dal Pronto Soccorso: cala del 50% rispetto al 
2019 il numero di accessi per infarto


	Folha: Cientista nega 'vírus chinês' e Trump ameaça 'perder a paciência'/Na Foreign Policy, professor de Harvard proclama 'a morte da competência americana', arriscando sua influência no mundo
	Estado: 'Vão faltar respiradores. O problema é que o governo não sabe de quantos vai precisar'
	O Globo: Montadoras no Brasil estudam usar fábricas paradas para produzir ventiladores e respiradores/Das 65 unidades no paísl, 37 estão paralisadas, com mais de cem mil trabalhadores em férias coletivas, licenças ou 'lay-off'
	O Globo: Drive Thru da vacinação começa no Riocentro nesta quarta-feira/Prefeitura cria novo posto de vacinação no estacionamento do Riocentro para vacinar quem tem acima de 60 anos, contrariando recomendação do governo do estado de criar calendário por faixa etária
	El País: Por qué el coronavirus mata casi el doble a los hombres que a las mujeres/Aunque la incidencia de la enfermedad es similar en ambos sexos, las comorbilidades de los varones explican, en parte, por qué la letalidad para ellos es mayor
	El País: Los números del coronavirus: ¿Cuántos infectados hay realmente en España?

