
RECURSOS SOBRE CORONAVÍRUS/COVID-19 PARA JORNALISTAS 
 
 

JORNALISMO NA PANDEMIA:  
COBERTURA DA COVID-19 AGORA E NO FUTURO 

https://knightcenter.utexas.edu/JC/PORTPAN0520.html 
 

Um curso online gratuito do Centro Knight de Jornalismo nas Américas da 
Universidade do Texas em Austin, em parceria com a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e a UNESCO, com apoio da Fundação Knight e do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

 
 

1. Onde encontrar checagens sobre coronavírus/COVID-19, em 
português: 
 

- Projeto Comprova: https://projetocomprova.com.br/  
 

- Aos Fatos: https://www.aosfatos.org/coronavirus 
 

- Robô do Aos Fatos no WhatsApp: 
https://www.aosfatos.org/noticias/com-foco-na-pandemia-aos-fatos-lanca-robo-c
hecadora-fatima-no-whatsapp/  
 

- COVID Verificado: https://www.covidverificado.com.br/ 
 

- Fato ou Fake: https://g1.globo.com/fato-ou-fake/coronavirus/ 
 

- CoronaVerificado: http://www.coronaverificado.news/  
 

- Base de dados de checagens da CoronaVirusFacts Alliance (EM INGLÊS - 
porém, ao selecionar o país, você vai ver a lista de checagens daquele país; e 
em cada uma das checagens, você vai encontrar o link da checagem original em 
português): https://www.poynter.org/ifcn-covid-19-misinformation/  
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2. Recursos para ficar bem informado sobre 
coronavírus/COVID-19: 

 
- Informações sobre coronavírus/COVID-19 reunidas e atualizadas pela 

Organização Pan-Americana de Saúde (Opas): 
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:
covid19&Itemid=875 
 

- BRASIL - Informações reunidas pela Fiocruz:  
https://portal.fiocruz.br/coronavirus 
 

- BRASIL - Informações produzidas pelo Núcleo de Operações e Inteligência em 
Saúde: 
https://sites.google.com/view/nois-pucrio 
 

- Material de apoio da Agência Bori à cobertura do novo coronavírus (requer 
cadastro - gratuito). A Bori é uma agência brasileira de disseminação de 
conteúdos de ciência para a imprensa. Você encontra estudos brasileiros sobre 
COVID-19, relação de estudos estrangeiros, fontes de informação científica 
confiável, mais de 200 contatos de pesquisadores de todo o país. O material é 
atualizado diariamente: 
https://abori.com.br/especial/coronavirus-material-de-apoio-para-cobertura-e-con
tatos-de-cientistas/ 
 

- Lista de transmissão por WhatsApp de informações sobre 
coronavírus/COVID-19 produzidas pela Rede Brasileira de Jornalistas e 
Comunicadores de Ciência (RedeComCiência): 
https://www.redecomciencia.org/post/redecomci%C3%AAncia-lan%C3%A7a-inic
iativa-para-combater-desinforma%C3%A7%C3%A3o-acerca-do-coronav%C3%A
Drus 
 

- Boletim diário por email do Nexo sobre o coronavírus/COVID-19 (gratuito). O 
Nexo é um veículo de mídia brasileiro. Gráficos sobre a evolução da COVID-19 
no Brasil e no mundo, matérias do Nexo sobre o tema e sugestões de matérias 
internacionais: 
https://www.nexojornal.com.br/boletim-coronavirus/ 
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- Artigos semanais da Nature com os destaques mais recentes da pesquisa sobre 
a COVID-19 - os artigos, aliás, são escritos por um pesquisador brasileiro, o 
Thiago Carvalho (EM INGLÊS): 
https://www.nature.com/search?q=%22COVID-19%20Research%20in%20Brief
%22&order=date_desc 
 

- Newsletter diária da Nature (gratuita, EM INGLÊS). Contém uma seção diária 
sobre COVID-19: 
https://www.nature.com/briefing/signup/ 
 

- Newsletter da Organização Mundial da Saúde, com destaques sobre a 
COVID-19 (EM INGLÊS): 
https://www.who.int/mediacentre/multimedia/newsletter/en/ 
 

- Lista no Twitter com mais de 50 instituições/pesquisadores internacionais que 
abordam coronavírus/COVID-19 (EM INGLÊS): 
https://twitter.com/i/lists/1233129246517792768 

 
 

3. Bases de dados oficiais sobre coronavírus/COVID-19: 
 

- BRASIL - Dados oficiais do Ministério da Saúde: 
https://covid.saude.gov.br/ 
 

- BRASIL - Dados e análises de dados da Fiocruz: 
https://bigdata-covid19.icict.fiocruz.br/ 
 

- PORTUGAL - Dados oficiais do Ministério da Saúde: 
https://covid19.min-saude.pt/ponto-de-situacao-atual-em-portugal/ 
 

- MOÇAMBIQUE - Dados oficiais do Instituto Nacional de Saúde: 
https://covid19.ins.gov.mz/ 
 

- MUNDO - Mapa/dados da Organização Mundial da Saúde (OMS): 
https://covid19.who.int/ 
 

- MUNDO - Mapa/dados da Johns Hopkins University: 
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https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda759474
0fd40299423467b48e9ecf6 
 
 

4. Recursos sobre coronavírus/COVID-19 para compartilhar nas 
redes sociais, em português: 

 
- Vídeo do Dr. Drauzio Varella: “Não é hora de polarizar a pandemia”: 

https://drauziovarella.uol.com.br/videos/coronavirus-videos/quem-minimiza-a-situ
acao-do-coronavirus-e-um-irresponsavel-coronavirus-8/  
 

- Animação da UNESCO: “Como parar a desinformação em tempos de 
coronavírus?”: https://www.youtube.com/watch?v=9rOPFDAV8qA  
 

- Série de áudios da UNESCO para rádios e redes sociais: 
https://pt.unesco.org/covid19/communicationinformationresponse/audioresources  

 
- Imagens para redes sociais produzidas pela Fiocruz:  

https://portal.fiocruz.br/coronavirus/material-para-download  
 

- Imagens para redes sociais produzidas pela Fiocruz, na campanha “Se Liga no 
Corona”, com foco em comunidades vulneráveis (ver no final da página): 
https://portal.fiocruz.br/se-liga-no-corona 
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