Acompanhe a cobertura sobre o Zika Vírus
nos principais veículos da imprensa
(Agência Patrícia Galvão, 16/02/2016) Acesse abaixo os links da cobertura dos jornais e
sites de notícia sobre a epidemia do Zika Vírus no Brasil:
Governo federal deverá investir R$ 2 bi neste ano em combate ao aedes – (Folha de S.Paulo,
19/02/2016)
Aborto em casos de microcefalia não está em debate no governo, diz Cardozo (Agência Brasil,
19/02/2016)
Diretora-geral da OMS, Margaret Chan, visitará o Brasil para falar de zika (G1/Bem estar,
19/02/2016)
Editorial: É o saneamento (Folha de S.Paulo, 19/02/2016)
Duas decadas de microcefalia no Brasil (O Globo, 16/02/2016)
Aborto e microcefalia, por Vanessa Palomanes (O Globo, 17/02/2016)
Artigo Vanessa Grazziotin: Aedes Aegypti, uma guerra de todos (Agência Senado, 16/02/2016)
Novo estudo fortalece ligação entre zika e microcefalia (BBC Brasil, 18/02/2016)
Vanessa Grazziotin pede pressa no debate com o ministro da Saúde sobre casos de
microcefalia (Agência Senado, 16/02/2016)
Surto de microcefalia reacende discussão sobre aborto (Agência Câmara, 16/02/2016)
Debate sobre aborto ganha força após alta de casos de microcefalia (blasting news,
16/02/2016)
Governo diz que “não há dúvida” de relação direta entre microcefalia e zika (UOL, 15/02/2016)
Zika pode provocar alteração neurológica até a idade escolar, acreditam médicos (O Estado de
S. Paulo, 15/02/2016)
Ministro da Cultura defende aborto em caso de microcefalia (Último Segundo, 14/02/2016)
Mais de 5 mil grávidas na Colômbia têm o vírus da zika, diz governo (G1/Bem Estar,
13/01/2016)
OMS orienta grávida a adiar viagem e se proteger (O Estado de S. Paulo, 12/02/2016)
Grávidas e seus parceiros devem considerar adiar viagens, diz OMS (O Globo, 12/02/2016)
Brasil tem 462 casos confirmados de microcefalia; 41 ligados ao zika (Valor Econômico,
12/02/2016)

‘População talvez esteja imunizada agora contra o zika’, diz especialista (Folha de S.Paulo,
9/02/2016)
O mundo está perdendo a guerra contra o mosquito, diz virologista (Folha de
S.Paulo, 8/02/2016)

