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Total de postagens no período de 20 a 19 de maio: 172

Principais discursos presentes:
 Compras de aparelhos, equipamentos e preparação de leitos 
 Fortalecimento do SUS
 Atualização de casos
 Reposts do novo ministro (Nelson Teich) 
 Atualizações sobre a situação de Manaus
 Prestação de contas (emprego dos recursos)
 Serviços prestados pelo ministério no combate ao novo Coronavírus
 Chamadas feitas a fornecedores e profissionais de saúde
 Divulgação do tele SUS
 Repetição de conteúdos

Observações gerais: 
 O Covid domina a pauta, poucas publicações não tocam o tema, a questão da vacinação 

contra a gripe e o combate à dengue aparecem colateralmente
 Perfil de caráter informativo e técnico

QUANTIDADE DATA POSTAGEM FONTE ALCANCE
Comentários
Likes
Retweets
(abaixo nessa
ordem)

MAIO

1. 19 O @govbr
ajuda municípios do 

Própria 16
66

https://twitter.com/govbr


interior do 
Amazonas. São 
Gabriel da Cachoeira
e Tabatinga 
receberam duas 
toneladas de 
equipamentos,materi
ais e insumos,além 
de reforço de 
profissionais de 
saúde para atuarem 
na linha de frente do 
combate à 
#COVID19. 

287

2. 19 Investimento na 
ciência! Com o 
apoio do 
@minsaude
, a primeira etapa da 
pesquisa “Evolução 
da Prevalência de 
Infecção por 
COVID-19 no 
Brasil: Estudo de 
Base Populacional” 
está curso. No total, 
serão entrevistadas e 
testadas quase 100 
mil pessoas. 
Entenda: 
https://bit.ly/2AGsnz
o 

Própria 9
45
249

3. 19 Mais de 100 mil 
brasileiros já estão 
recuperados da 
COVID-19. Saiba 
mais: 
https://saude.gov.br/
noticias/agencia-
saude/46897-mais-
de-100-mil-
brasileiros-ja-estao-
recuperados-da-
covid-19 

Própria 74
181
772

4. 19 Brasil reafirma o 
apoio a iniciativas 
internacionais de 
combate ao 
#coronavírus, como 

Própria 65
103
597
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vacinas, 
medicamentos e 
testes. Confira como 
foi o discurso do 
ministro interino da 
Saúde, Eduardo 
Pazuello, na 73ª 
Assembleia Geral da
Saúde 

5. 19 O @minsaude
atualiza a situação 
do #coronavírus no 
Brasil - 18/05 
254.220 casos 
confirmados 
136.969 em 
acompanhamento 
100.459 recuperados
16.792 óbitos 
188 óbitos nos 
últimos 3 dias 
2.277 óbitos em 
investigação Saiba 
mais: 
http://covid.saude.go
v.br #COVID19 

Própria 231
947
3.1k

6. 18 Atenção para a nova 
data! Pessoas de 55 a
59 anos e 
professores devem 
tomar a vacina a 
partir de 18/5. 
Procure um posto de 
saúde e leve a 
caderneta de 
vacinação. Saiba 
mais em: 
http://saude.gov.br/v
acinabrasil. 
#VacinaBrasil 

Própria 8
43
154

7. 18 Hoje, o ministro da 
Saúde interino, 
Eduardo Pazuello, 
participou da 73ª 
Assembleia Geral da
Saúde. Na 
videoconferência 
transmitida pela 

Própria 32
44
237
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Organização 
Mundial da Saúde, 
Pazuello prestou 
solidariedade às 
famílias que 
perderam entes 
queridos para o 
#coronavírus. 

8. 18 Para avaliar o 
#coronavírus no 
Brasil, o 
@minsaude
e a 
@UFPel
realizam o estudo 
"Evolução da 
Prevalência de 
Infecção por 
COVID-19”. Quase 
100 mil pessoas 
serão testadas e 
entrevistadas, em 
três etapas. Confira 
quais são as cidades 
participantes: https://
bit.ly/3fXZ0si 

Própria 28
66
384

9. 17 O uso correto de 
máscara de pano 
ajuda a prevenir a 
transmissão do 
#coronavirus. Então, 
se precisar sair de 
casa, use sua 
máscara de pano. 
Lembre-se, ela deve 
ter duas camadas de 
tecido e cobrir 
corretamente a boca 
e o nariz! Saiba 
mais: 
http://saude.gov.br/c
oronavírus 
#MinhaMáscara 

Própria 22
82
416

10. 17 O TeleSUS foi 
criado para 
aproximar o 
Ministério da Saúde 
de você. Ele é um 
modo de combate ao 

Própria 8
55
229
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coronavírus que 
facilita o acesso a 
consultas sem 
precisar sair de casa. 
Assista ao vídeo e 
veja como entrar em 
contato. Saiba mais 
em 
http://saude.gov.br/c
oronavirus 
#Coronavírus 
#COVID-19 

11. 17 O Dia Mundial da 
Hipertensão (17/5) 
faz um alerta para a 
doença que afeta 
muitos brasileiros. 
Em tempos de 
#Coronavírus, é 
fundamental reforçar
as medidas de 
prevenção: 
https://bit.ly/Dia-
Mundial-da-
Hipertensão 

Própria 23
55
291

12. 17 O 
@minsaude
atualiza a situação 
do #coronavírus no 
Brasil - 17/05 
241.080 casos 
confirmados 
130.840 em 
acompanhamento 
94.122 recuperados 
16.118 óbitos 
298 óbitos nos 
últimos 3 dias 
2.450 óbitos em 
investigação Saiba 
mais: 
http://covid.saude.go
v.br #COVID19 

Própria 159
625
1.9k

13. 17 #MaioAmarelo 
Neste momento em 
que cada leito 
hospitalar tem um 
valor imensurável, 
evitar acidentes 

Própria 12
47
309
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significa salvar 
várias vidas. Por 
isso, este ano a 
campanha foca na 
conscientização dos 
profissionais das 
categorias essenciais.
Maio Amarelo: 
Perceba o risco. 
Proteja a vida 

14. 16 O 
@minsaude
atualiza a situação 
do #coronavirus no 
Brasil - 16/05 
233.142 casos 
confirmados 
127.837 em 
acompanhamento 
89.672 recuperados 
15.633 óbitos 
2.304 óbitos em 
investigação Saiba 
mais: 
http://covid.saude.go
v.br #COVID19 

Própria 194
649
2k

15. 16 O grande volume de 
informações sobre a 
#COVID19 pode 
deixar muitas 
pessoas com 
sentimentos de 
ansiedade, angústia e
medo. Por isso, o 
@minsaude
e a 
@OPASOMSBrasil
produziram vídeos 
com informações de 
apoio à população 
para ajudar a 
enfrentar esse 
momento com 
tranquilidade. 

Própria 56
105
426

16. 16 Faça a sua #máscara 
de pano e deixe as 
máscaras 
profissionais 
(cirúrgica e N95) 

Própria 29
115
366
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para os profissionais 
de saúde e pacientes 
com #coronavírus. 
Veja as imagens e 
aprenda a fazer. 
Prefere vídeo? 
Confira o nosso 
tutorial: 
https://youtu.be/FJx
NsQ1-ZGM 
#MinhaMáscara 
#COVID19 

17. 16 Estudo medirá a 
propagação do 
#coronavírus em 
cidades brasileiras. 
Com o apoio do 
@minsaude
, a 
@UFPel
vai entrevistar e 
testar cerca de 100 
mil pessoas de 133 
municípios 

Própria 34
46
328

18. 15 Brasil tem 218.223 
casos confirmados 
de #coronavírus e 
84.970 recuperados. 
Confira a análise 
completa do balanço 
de #covid19 desta 
sexta-feira (15) no 
Portal da Saúde: 
https://saude.gov.br/
noticias/agencia-
saude/46887-
coronavirus-218-
223-casos-
confirmados-e-84-
970-recuperados 

Própria 73
67
343

19. 15 Ministério da Saúde
@minsaude
·
May 15
O 
@minsaude
atualiza a situação 
do #coronavirus no 
Brasil - 15/05 

Própria 138
582
1.8k
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218.223 casos 
confirmados 
118.436 em 
acompanhamento 
84.970 recuperados 
14.817 óbitos 
2.300 óbitos em 
investigação Saiba 
mais 
http://covid.saude.go
v.br #COVID19

20. 15 Teleconsultas no 
SUS já são realidade.
Com o Consultório 
Virtual, é possível 
ser atendido por 
marcação ou procura
espontânea. Neste 
momento de 
pandemia do 
#coronavírus, é uma 
ajuda e tanto. É a 
telemedicina se 
torando realidade no 
SUS. Saiba mais: 
https://bit.ly/3bHK9
29 

Própria 18
62
262

21. 15 Pessoas que correm 
mais riscos na 
pandemia estão mais
vulneráveis e devem 
receber mais 
atenção. Fique atento
e saiba mais em 
http://saude.gov.br/c
oronavirus 
#dicasdeprotecao 
#coronavirus 
#covid19 Própria

Própria 44
63
281

22. 15 O TeleSUS foi 
criado para 
aproximar o 
Ministério da Saúde 
de você. Ele é um 
modo de combate ao 
coronavírus que 
facilita o acesso a 
consultas sem 

Própria 343
1.7k
9.2k
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precisar sair de casa. 
Assista ao vídeo e 
veja como entrar em 
contato. Saiba mais 
em 
http://saude.gov.br/c
oronavirus 
#Coronavírus 
#COVID-19 

23. 15 O combate ao 
#coronavírus no 
Brasil conta com o 
reforço de mais de 
3,3 mil médicos 
contratados pelo 
@minsaude
. 
Uma nova chamada 
para contratação de 
profissionais para 
fortalecer a luta 
contra a #covid19 
está aberta. Saiba 
mais: 
https://bit.ly/2T6Dk
AA 

Própria 28
74
387

24. 15 O 
@minsaude
atualiza a situação 
do #coronavirus no 
Brasil - 14/05 
202.918 casos 
confirmados 
109.446 em 
acompanhamento 
79.479 recuperados 
13.993 óbitos 
2.000 óbitos em 
investigação Saiba 
mais 
http://covid.saude.go
v.br #COVID19 

Própria 297
1.2k
3.6k

25. 14 #AoVivo: O 
@minsaude
atualiza as ações de 
enfrentamento ao 
#coronavírus no 
Brasil. Acompanhe: 
#COVID19 

@tvbrasilgov 40
61
280
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26. 14 O TeleSUS foi 
criado para 
aproximar o 
Ministério da Saúde 
de você. Ele é um 
modo de combate ao 
coronavírus que 
facilita o acesso a 
consultas sem 
precisar sair de casa. 
Assista ao vídeo e 
veja como entrar em 
contato. Saiba mais 
em 
http://saude.gov.br/c
oronavirus 
#Coronavírus 
#COVID-19 

Própria 13
42
172

27. 14 atenção, 
profissionais de 
saúde! O 
@minsaude
oferece capacitação 
para vocês se 
prepararem ainda 
mais para o combate 
ao #coronavírus. A 
UNA-SUS oferece 
cursos gratuitos e a 
distância, como este 
voltado à Atenção 
Especializada. 
https://unasus.gov.br/
cursos/curso/46172
… #Capacitação 
#covid19 

Própria 8
43
188

28. 13 Cuidado e 
solidariedade. São 
mais de 105 mil 
estudantes dispostos 
a atuar no combate e 
prevenção ao 
#coronavírus. 
Destes, mais de 1 
mil já foram 
recrutados e estão 
em atividade, sob 
supervisão. Os 
selecionados passam 
por uma capacitação.

Própria 16
63
346
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Saiba mais: 
https://bit.ly/3cwoRp
5 

29. 13 O Brasil tem 
188.974 casos 
confirmados de 
#coronavírus e 
78.424 recuperados. 
Confira a análise 
completa do balanço 
de #covid19 desta 
quarta-feira (13) no 
Portal da Saúde: 
https://saude.gov.br/
noticias/agencia-
saude/46882-
coronavirus-188-
974-casos-
confirmados-e-78-
424-recuperados 

Própria 40
66
422

30. 13 O 
@minsaude
atualiza a situação 
do #coronavirus no 
Brasil - 13/05 
188.974 casos 
confirmados 
97.402 em 
acompanhamento 
78.424 recuperados 
13.149 óbitos 
2.050 óbitos em 
investigação Saiba 
mais 
http://covid.saude.go
v.br #Covid19 

Própria 173
156
1.6k

31. 13 O 
@minsaude
programou a 
divulgação da 
Estratégia de Gestão 
de Risco do #Covid-
19 para esta quarta-
feira (13). Desde o 
último sábado (9), a 
estratégia tem sido 
debatida com os 
conselhos dos 
secretários de saúde 

Própria 43
81
537
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estaduais e 
municipais, o 
@ConassOficial
e o 
@conasemsoficial
. 

32. 13 Atenção, profissional
de saúde! O curso 
"#COVID19: uso 
seguro de EPI” está 
disponível, 
promovendo 
atualização para os 
profissionais acerca 
dos conceitos 
essenciais para a 
própria proteção, 
sobretudo em tempos
de pandemia. Saiba 
mais: 
https://bit.ly/Avasus
Coronavírus9… 
#Coronavírus 

Própria 26
44
231

33. 13 O 
@patriavolunt
e a 
@FundacaoBB
já começaram a 
distribuir os recursos
doados na campanha 
Arrecadação 
Solidária. 
Instituições de 
acolhimento a idosos
são as primeiras a 
receber a ajuda, com 
cartões de 
alimentação da 
@alelobrasil
, parceira do projeto. 

Própria 14
103
190

34. 13 Faça a sua #máscara 
de pano e deixe as 
máscaras 
profissionais 
(cirúrgica e N95) 
para os profissionais 
de saúde e pacientes 
com #coronavírus. 
Veja as imagens e 

Própria 34
126
465
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aprenda a fazer. 
Prefere vídeo? 
Confira o nosso 
tutorial: 
https://youtu.be/FJx
NsQ1-ZGM 
#MinhaMáscara 
#COVID19 

35. 12 Reforçando o Brasil 
contra o 
#coronavírus, o 
@minsaude
já liberou R$ 11 
bilhões. O recurso é 
usado para estruturar
os serviços de saúde,
compra de insumos e
equipamento de 
proteção, além de 
garantir o 
funcionamento de 
leitos de UTI. Saiba 
mais: 
https://bit.ly/2WMf3
3M #COVID19 

Própria 28
65
343

36. 12 Você não precisa sair
de casa para tirar 
dúvidas sobre o 
#coronavírus. Basta 
ligar para 136. 
TeleSUS. Consulta 
sem sair de casa. 

Própria 9
40
204

37. 12 Segurança para 
profissionais de 
saúde. O 
@minsaude
já distribuiu 83 
milhões de 
Equipamentos de 
Proteção Individual. 
São máscaras, luvas 
e outros 
equipamentos que 
fortalecem a 
segurança de quem 
atua na linha de 
frente contra o 
#coronavírus. Saiba 
mais: 

Própria 29
75
327
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https://bit.ly/3dRoPJ
1 

38. 12 O 
@govbr
continua reforçando 
o SUS para 
tratamento e 
assistência médica 
aos pacientes com 
coronavírus! Com 
isso, o 
@minsaude
já habilitou, só entre 
abril e maio, 3.810 
leitos de UTI (sendo 
115 pediátricos). 

Própria 24
58
313

39. 12 O 
@minsaude
atualiza a situação 
do #coronavirus no 
Brasil - 12/05 
177.589 casos 
confirmados 
92.593 em 
acompanhamento 
72.597 recuperados 
12.400 óbitos 
206 apresentam data 
do óbito nos últimos 
3 dias 
2.050 óbitos em 
investigação Saiba 
mais 
http://covid.saude.go
v.br 

Própria 324
1.5k
4.4k

40.
#AoVivo: O 
@minsaude
atualiza as ações de 
enfrentamento ao 
#coronavírus no 
Brasil. Acompanhe: 
#COVID19

@tvbrasilgov 37
36
257

41. 12 Reforço para Própria 40
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diagnóstico. O 
@minsaude
já distribuiu aos 
estados mais de 2,1 
milhões de testes RT-
PCR e 4,7 milhões 
de testes rápidos de 
#coronavírus. O 
plano "Diagnosticar 
para Cuidar" vai 
realizar 46 milhões 
de testes de 
#COVID19 neste 
ano. Saiba mais: 
https://bit.ly/2yQiqP
e 

44
239

42. 12 2020 foi definido 
pela OMS como o 
"ano internacional 
dos profissionais de 
enfermagem e 
obstetrícia". E não 
haveria período 
melhor para deixar 
ainda mais clara a 
importância dessas 
pessoas na vida de 
todos.Parabenizamos
e agradecemos os 
profissionais de 
#Enfermagem Muito
obrigado! 

Própria 59
186
938

43. 12 Reforço para a saúde
do Rio de Janeiro. O 
@minsaude
entregou 90 
respiradores para 
fortalecer o SUS 
contra o 
#coronavírus. Ao 
todo, o 
@govbr
já distribuiu 557 
respiradores para 10 
estados brasileiros. 
Saiba mais: 
https://bit.ly/3dCLO
ay 

Própria 65
86
433

44. 12 Coronavírus: como Própria 33
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age? Por onde anda? 
Como evitar? Tudo o
que você precisa 
saber para se 
proteger do vírus que
tem sintomas 
moderados na 
maioria dos casos, 
mas pode matar. Para
outras informações, 
acesse 
http://saude.gov.br/c
oronavirus #Covid-
19 #Coronavius 

51
160

45. 12 O 
@minsaude
continua forte no 
combate ao 
#coronavírus. Até 
agora, já investiu R$ 
11 bilhões em ações 
contra a #COVID19.
Isso é o resultado do 
compromisso do 
@govbr
com a população. 
Saiba mais sobre o 
que o Governo do 
Brasil está fazendo 
por você: 
https://bit.ly/3fHagJJ

Própria 77
95
443

46. 11 Ao apresentar a 
"Estratégia de 
Gestão de Riscos” 
para enfrentamento 
do #coronavírus, o 
ministro 
@teichnelson
reforçou o 
compromisso do 
@minsaude
de cuidar da saúde 
dos brasileiros. Saiba
mais: 
https://bit.ly/3fyCCF
M #COVID19 

Própria 170
108
865

47. 11 Antecipar o cuidado 
de quem está com 
#coronavírus pode 

@teichnelson 207
163
1k
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diminuir a evolução 
da doença para uma 
fase mais crítica da 
doença, além de 
reduzir a necessidade
de UTIs, ventilação 
mecânica e aliviar os
sistemas de saúde, 
aumentando a 
capacidade de cuidar
dos brasileiros. 
@TeichNelson

48. 11 Trabalho em 
conjunto contra o 
#coronavírus. O 
ministro da Saúde, 
@TeichNelson
, apresentou hoje as 
diretrizes que vão 
auxiliar os gestores 
estaduais e 
municipais na 
decisão sobre 
distanciamento 
social. Confira: 
https://saude.gov.br/
noticias/agencia-
saude/46862-
ministerio-da-saude-
apresenta-diretrizes-
para-auxiliar-na-
decisao-sobre-
distanciamento-
social… #COVID19 

Própria 91
69
522

49. 11 Coronavírus: como 
age? Por onde anda? 
Como evitar? Tudo o
que você precisa 
saber para se 
proteger do vírus que
tem sintomas 
moderados na 
maioria dos casos, 
mas pode matar. Para
outras informações, 
acesse 
http://saude.gov.br/c
oronavirus #Covid-

Própria 20
56
229
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19 #Coronavius 

50. 11 O 
@minsaude
atualiza a situação 
do #coronavirus no 
Brasil - 11/05 
168.331 casos 
confirmados 
89.429 em 
acompanhamento 
67.384 recuperados 
11.519 óbitos 
162 apresentam data 
do óbito nos últimos 
3 dias 
1.897 óbitos em 
investigação Saiba 
mais 
http://covid.saude.go
v.br

@tvbrasilgov 92
391
1.2k

51. 11 Dia 11/05 começa a 
terceira fase da 
vacinação contra a 
gripe. Atenção para 
os públicos 
prioritários que 
devem tomar a 
vacina! Procure um 
posto de saúde e leve
a caderneta de 
vacinação. Saiba 
mais em: 
http://saude.gov.br/v
acinabrasil. 
#VacinaBrasil 
Própria

Própria 40
82
359

52. 11 Começou a terceira 
fase da campanha de 
vacinação contra a 
gripe. Se você faz 
parte do público-
alvo, procure um 
posto de saúde. Leve
a caderneta de 
vacinação. Saiba 
quem deve tomar a 
vacina em: 

Própria 24
66
301
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http://saude.gov.br/v
acinabrasil 
#VacinaBrasil 

53. 10 O 
@minsaude
atualiza a situação 
do #coronavirus no 
Brasil - 10/05 
162.699 casos 
confirmados 
86.619 em 
acompanhamento 
64.957 recuperados 
11.123 óbitos 
132 apresentam data 
do óbito nos últimos 
3 dias 
1.892 óbitos em 
investigação Saiba 
mais 
http://covid.saude.go
v.br 

Própria 281
810
2.4k

54. 10 O 
@minsaude
deseja a todos um 
Feliz Dia das Mães! 
Este ano, essa data 
está diferente. A 
distância virou sinal 
de cuidado e amor. 
Ao mesmo tempo, os
laços estão mais 
forte e os corações 
ficam mais próximos
com uma ligação. 
Cuide da saúde de 
quem sempre cuidou
de você. 
#DiaDasMães 

Própria 43
57
557

55. 10 O 
@govbr
trabalha de forma 
integrada pela saude 
dos brasileiros
. Hoje, mais 
equipamentos de 
proteção comprados 
pelo 
@minsaude

@minfraestrutura 43
113
685
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para reforçar a 
segurança dos 
profissionais de 
saúde chegaram ao 
Brasil, em ação 
conjunta do 
@MInfraestrutura
com empresas 
parceiras. Confira
#COVID19 

56. 10 O 
@minsaude
quer saber como está
a sua saúde mental. 
Participe da pesquisa
que vai rastrear a 
existência de 
depressão, ansiedade
e estresse na 
população brasileira.
O preenchimento 
leva em torno de 15 
minutos. Participe da
pesquisa: 
https://bit.ly/3dyqYZ
Z 

Própria 129
182
836

57. 9 A máscara de pano 
ajuda a reduzir a 
transmissão do 
#coronavírus. Cada 
pessoa deve ter cerca
de 5 máscaras de 
pano. Mas essa 
quantidade vai 
variar, dependendo 
da rotina de cada 
um. Quer fazer a sua 
máscara? Confira o 
nosso tutorial https://
youtu.be/FJxNsQ1-
ZGM #covid19 
#MinhaMáscara 

Própria 55
152
623

58. 9 O 
@minsaude
atualiza a situação 
do #coronavirus no 
Brasil - 09/05 
155.939 
diagnosticados com 

Própria 205
718
2.3k
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COVID-19 
83.627 em 
acompanhamento 
(53,6%) 
61.685 recuperados*
(39,6%) 
10.627 óbitos (6,8%)
234 apresentam data 
do óbito nos últimos 
3 dias 
1.880 óbitos em 
investigação 

59. 9 Juntos somos mais 
fortes! O ministro da
Saúde, Nelson Teich,
foi ao Rio de Janeiro
e viu, de perto, as 
estruturas de 
atendimento às 
pessoas com 
#coronavírus. Teich 
quer união de 
Governo Federal, 
estado e município 
para melhora 
atendimento aos 
pacientes com 
#COVID-19. 

Própria 142
206
1.3k

60. 9 Todo nós devemos 
nos proteger do 
coronavírus neste 
momento de 
pandemia. Por isso, 
o Ministério da 
Saúde fez um filme e
uma cartilha especial
para ensinar aos 
pequenos o que é o 
coronavírus e quais 
os cuidados devemos
ter. Quer saber mais?
Acesse 
http://saude.gov.br/c
oronavirus 

Própria 43
64
345

61. 9 Se você está em 
casa, fique atento aos
focos do mosquito 
Aedes aegypti. Não 
deixe água parada. 

Própria 19
84
454
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Proteja você e sua 
família. Saiba mais 
em 
http://saude.gov.br/c
ombateaoaedes 
#CombataOMosquit
o 

62. 8
O 
@minsaude
 continua reforçando 
o combate ao 
#coronavírus. 
Nesta sexta (8), o 
@govbr
 habilitou 110 leitos 
de UTI adulto e 6 de 
UTI pediátrica, 
voltados 
exclusivamente aos 
pacientes graves de 
#covid19 nos estados
do RJ, AP, TO e MS.
Confira! https://saud
e.gov.br/noticias/age
ncia-saude/46855-
ministerio-da-saude-
habilita-mais-116-
leitos-de-uti 

Própria 71
112
824

63. 8 Reforço contra o 
#coronavírus. O 
@minsaude
entregou para o Rio 
de Janeiro máscaras, 
álcool gel, luvas e 
outros equipamentos 
de proteção para 
profissionais de 
saúde. Além disso, 
investiu R$ 6 
milhões para o 
funcionamento de 42
leitos de UTI. Saiba 
mais 
https://bit.ly/3dtaxxL

Própria 57
136
683

64. 8 O 
@minsaude
atualiza a situação 
do #coronavirus no 

Própria 301
945
2.9k
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Brasil - 08/05 
145.328 casos 
confirmados 
76.134 em 
acompanhamento 
59.297 recuperados 
9.897 óbitos 
260 óbitos ocorreram
nos últimos 3 dias 
1.852 óbitos em 
investigação Saiba 
mais 
http://covid.saude.go
v.br #COVID19 

65. 8 AoVivo: 
@minsaude
atualiza as ações de 
enfrentamento no 
combate ao 
#coronavírus no 
Brasil. Acompanhe: 

@tvbrasilgovv 50
73
441

66. 8 #AoVivo: 
@govbr
atualiza as ações de 
enfrentamento no 
combate ao 
#coronavírus no 
Brasil. Acompanhe: 

@tvbrasilgov 27
48
313

67. 8
União de forças 
contra o 
#coronavírus. Em 
uma visita de 
trabalho ao RJ, o 
ministro 
@teichnelson
destacou a ação 
integrada da União, 
estados e municípios
para o Brasil vencer 
a #covid19. Esta é a 
segunda agenda do 
ministro para 
conhecer as ações 
locais de 
enfrentamento do 
vírus. 

Própria 54
131
668

68. 8 Trabalho de perto Própria 729
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contra o 
#coronavírus. O 
ministro 
@teichnelson
está no RJ para 
acompanhar as ações
dos governos 
estadual e 
municipais contra a 
#covid19. Na visita, 
o 
@minsaude
também fazendo 
entregas de 
respiradores e 
equipamentos de 
proteção para 
profissionais de 
saúde. 

1.5k
7.3k

69. 7 Agora, você pode 
fazer o diagnóstico 
do coronavírus sem 
precisar sair de casa. 
O Tele-SUS une 
atenção, tecnologia, 
medicina e suporte 
profissional com 
enfermeiros e 
médicos. Basta ligar 
para 136. 

Própria 30
147
471

70. 7 O 
@minsaude
atualiza a situação 
do #coronavirus no 
Brasil - 07/05 
135.106 casos 
confirmados 
70.610 em 
acompanhamento 
55.350 recuperados 
9.146 óbitos 
227 óbitos ocorreram
nos últimos 3 dias 
1.782 óbitos em 
investigação Saiba 
mais 
http://covid.saude.go
v.br #COVID19 

Própria 200
714
2k

71. 7 #transparência | Hoje @teichnelson 35
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(7), o ministro 
@TeichNelson
explicou a deputados
as ações adotadas 
pelo 
@govbr
para o enfrentamento
do #coronavirus. A 
audiência pública foi
por 
videoconferência. 
Confira como foi: 
https://saude.gov.br/
noticias/agencia-
saude/46851-
ministro-da-saude-
faz-
videoconferencia-
com-deputados… 
#COVID19 

80
563

72. 7
Atenção, estudantes 
e profissionais da 
saúde! O 
@minsaude
e UNA-SUS/UFSC 
disponibilizam o 
curso "Medidas de 
proteção no manejo 
da COVID-19 na 
Atenção 
Especializada". A 
capacitação a 
distância tem 
duração de 15 horas. 
Participe: 
https://unasus.gov.br/
cursos/curso/46163
… #covid19 
#coronavirus 

Própria 30
81
367

73. 7 Mais proteção para 
os profissionais de 
saúde que atuam na 
linha de frente contra
o #coronavírus 
Primeiras 4,3 
milhões de máscaras 
cirúrgicas chegaram 
ao 
, com apoio do 

Própria 55
115
628
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@MInfraestrutura
, de um total de 240 
milhões compradas 
pelo 
@minsaude

74. 7 Não é só do 
coronavírus 
(COVID-19) que 
você tem que se 
proteger. Tome 
cuidado também 
com o mosquito 
Aedes aegypti. Não 
deixe água parada. 
Combata o 
mosquito. Saiba 
mais em 
http://saude.gov.br/c
ombateaoaedes 
#CombataOMosquit
o 

Própria 13
35
206

75. 6 Diagnosticar para 
Cuidar! Novo 
programa do 
@minsaude
tem o objetivo de 
fazer 46 milhões de 
testes de 
#coronavírus. Com 
informação, será 
possível definir a 
melhor estratégia de 
combate à #covid19 
para cada local do 
Brasil. Saiba mais: 
https://bit.ly/2YEgjI
G 
@TeichNelson

Própria 87
210
910

76. 6 O 
@govbr
fortalece o 
contra o 
#coronavírus. O 
ministro 
@teichnelson
anunciou hoje (6) o 

Própria 80
245
1.1k
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reforço de 592 novos
leitos de UTI. Já são 
3.236 leitos 
habilitados pelo 
@minsaude
para aumentar a 
capacidade do #SUS 
no enfrentamento da 
#covid19. Saiba 
mais: 
https://bit.ly/3baI3Y
3 

77. 6
Reforço contra o 
#coronavírus. O 
@minsaude
distribuiu nesta 
semana 
equipamentos e 
insumos para o 
Amazonas. 
São kits de teste 
rápido, álcool gel, 
máscaras, luvas e 
outros equipamentos 
de proteção para 
profissionais de 
saúde. Saiba mais: 
http://saude.gov.br/c
oronavirus #covid19 

Própria 14
60
323

78. 6 O 
@minsaude
atualiza a situação 
do #coronavirus no 
Brasil - 06/05 
125.218 casos 
confirmados 
65.312 em 
acompanhamento 
51.370 recuperados 
8.536 óbitos 
140 óbitos ocorreram
nos últimos 3 dias 
1.643 óbitos em 
investigação Saiba 
mais 
http://covid.saude.go
v.br #COVID19 

Própria 214
710
2k

79. 6 #AoVivo: @tvbrasilgov 70
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@govbr
atualiza as ações de 
enfrentamento no 
combate ao 
#coronavírus no 
Brasil. Acompanhe: 

129
701

80. 6 Você deve usar a 
máscara de pano, 
toda vez que for sair 
de casa, para 
prevenção do 
#coronavírus. Tão 
importante quanto 
usar a máscara é 
tomar os devidos 
cuidados com ela. 
Confira as dicas e 
#UseMáscara 
Aprenda a fazer a 
sua máscara de pano:
https://youtu.be/FJx
NsQ1-ZGM 

Própria 49
185
230

81. 6 #SaúdeBrasil 
Tem #podcast no ar! 
Que a alimentação 
adequada e saudável 
é essencial para a 
saúde. você já sabe. 
Neste episódio, você 
confira dicas sobre 
como planejar a 
alimentação durante 
a pandemia e dar 
instruções sobre 
higienização dos 
alimentos: 
https://bit.ly/Covid1
9eAlimentacao 

Própria 19
51
277

82. 5
Para a prevenção de 
doenças 
transmissíveis, água 
e sabão são 
fundamentais. No 
Dia Mundial de 
Higienização das 
Mãos, o 
@minsaude
reforça a importância

Própria 21
68
289
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de lavar as mãos 
para a prevenção do 
#coronavírus. Saiba 
como lavar as mão 
corretamente: 

83. 5
A Força Nacional do 
#SUS enviou a 3ª 
equipe a Manaus 
(AM). São 7 
enfermeiros, 4 
médicos e 2 
fisioterapeutas que 
vão reforçar o 
combate ao 
#coronavírus no 
Hospital Delphina 
Aziz. Uma equipe 
técnica do 
@minsaude
dará apoio nas ações 
de gestão e 
vigilância. 
#COVID19 

Própria 33
154
936

84. 5 100 novos 
respiradores foram 
entregues ao AP, CE,
PB e PE. Produzidos
no Brasil
, os equipamentos 
fazem parte dos 487 
respiradores já 
entregues pelo 
@minsaude
a 10 estados. 
Empresas brasileiras 
vão fornecer 14.100 
respiradores ao SUS.
Saiba mais: 
https://bit.ly/2YEz7
HU 

Própria 25
121
663

85. 5 Hospitais mais 
preparados para 
atender pacientes 
com #coronavírus. O
@govbr
vai garantir mais 
leitos de UTI para o 
enfrentamento da 

Própria 14
64
339
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#covid19. É mais um
reforço do 
@minsaude
pela saúde dos 
brasileiros. Saiba 
mais: 
https://bit.ly/3fqmJB
t 

86. 5 O 
@minsaude
atualiza a situação 
do #coronavirus no 
Brasil - 05/05: 
114.715 casos 
confirmados 
7.921 óbitos 
58.573 em 
acompanhamento 
48.221 recuperados 
1.579 óbitos em 
investigação Confira 
mais informações: 
http://covid.saude.go
v.br #COVID19 

Própria 261
1k
2.9k

87. 5 #AoVivo: 
@minsaude
atualiza as 
informações sobre o 
#coronavírus no 
Brasil. Acompanhe

@tvbrasil.gov 25
76
423

88. 5 O Brasil Conta com 
Você. 267 
profissionais de 
saúde vão reforçar o 
combate ao 
#coronavírus no 
Amazonas. 
Contratados pelo 
@minsaude
, eles passam por 
treinamento e vão 
começar a atuar no 
atendimento à 
população a partir de
quinta-feira (7). 
Saiba mais: 
https://bit.ly/2KYB3
69

Própria 48
144
816
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Própria

89. 5 A capacitação do 
profissional da saúde
é de grande 
importância na 
prevenção de 
doenças como o 
#coronavírus. No 
Dia Mundial de 
Higienização das 
Mãos, que tal 
aproveitar essa 
oportunidade de 
qualificação no curso
à distância sobre 
higiene das mãos? 
Confira! 
https://bit.ly/2xDef8
U

Própria 49
88
555

90. 5 Uma dica importante
para se proteger de 
gripes, resfriados, 
coronavírus e outras 
doenças 
respiratórias: 
#LaveAsMãos! 
Assista ao vídeo e 
siga as orientações 
do 
@minsaude

Própria 15
57
224

91. 5 Mantenha sempre as 
mãos limpas. Assim, 
você protege a si e 
aos outros. Então, 
#LaveAsMãos várias
vezes ao dia, 
especialmente antes 
e após o preparo de 
alimentos; antes de 
comer; antes e 
depois de entrar em 
contato com pessoas 
doentes; depois de 
usar o banheiro. 
Própria

Própria 22
60
254

https://twitter.com/hashtag/LaveAsM%C3%A3os?src=hashtag_click
https://twitter.com/minsaude
https://twitter.com/hashtag/LaveAsM%C3%A3os?src=hashtag_click
https://t.co/1PTKqaSGXp?amp=1
https://t.co/1PTKqaSGXp?amp=1
https://twitter.com/hashtag/coronav%C3%ADrus?src=hashtag_click


92. 5 Os brasileiros têm 
usado uma arma 
poderosa contra o 
coronavírus: a 
higiene! E hoje, Dia 
Mundial da 
Higienização das 
Mãos, o 
@minsaude
traz os dados da 
primeira fase da 
pesquisa Vigitel 
Covid-19. Assista ao 
vídeo

Própria 14
69
328

93. 5 Para a prevenção de 
doenças 
transmissíveis, água 
e sabão são 
fundamentais. No 
Dia Mundial de 
Higienização das 
Mãos, o 
@minsaude
reforça a importância
de lavar as mãos 
para a prevenção do 
#coronavírus 

Própria 8
81
328

94. 5 @minsaude
em ação. Em 
Manaus (AM), o 
ministro 
@Teichnelson
visitou hospitais e se 
reuniu com 
autoridades locais 
para reforçar o 
combate ao 
#coronavírus 
Com a união do 
@govbr
, estados e 
municípios, o Brasil 
fica mais forte contra
a #COVID19 Saiba 
mais: 
http://saude.gov.br 

Própria 48
192
977

95. 5 #Atualização 20h | O
@minsaude

Própria 113
456
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atualiza a situação 
do #coronavirus no 
Brasil - 04/05: 
107.780 casos 
confirmados 
7.321 óbitos 
54.644 em 
acompanhamento 
45.815 recuperados 
1.427 óbitos em 
investigação Confira 
mais informações: 
http://covid.saude.go
v.br #COVID19 

1.6k

96. 5
Atenção, estudantes 
e profissionais da 
saúde! O 
@minsaude
e UNA-SUS/UFSC 
disponibilizam o 
curso "Medidas de 
proteção no manejo 
da COVID-19 na 
Atenção 
Especializada". A 
capacitação a 
distância tem 
duração de 15 horas. 
Participe: 
https://unasus.gov.br/
cursos/curso/46163
… #covid19 
#coronavírus 

Própria 14
78
310

97. 5 O 
@minsaude
atualiza a situação 
do #coronavirus no 
Brasil - 04/05: 
105.222 casos 
confirmados 
7.228 óbitos 
52.119 em 
acompanhamento 
45.815 recuperados 
1.360 óbitos em 
investigação Confira 
mais informações na 
plataforma: 
http://covid.saude.go

Própria 97
394
1.2k
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v.br #COVID19 
Própria

98. 5 O ministro 
@teichnelson
acompanhou a saída 
de pacientes que se 
recuperaram do 
#coronavírus e 
recebem alta do 
Hospital Nilton Lins,
em Manaus (AM). 
Hoje, ele já visitou o 
Comando Militar da 
Amazônia e terá 
reunião com 
autoridades locais 
para reforçar o 
combate à 
#COVID19 

Própria 73
122
1.2k

99. 4 Quem faz parte do 
público prioritário da
vacinação contra a 
gripe deve ir ao 
posto de saúde com a
caderneta de 
vacinação. Saiba 
mais em 
http://saude.gov.br/v
acinabrasil. 
#VacinaBrasil 

Própria 11
53
282

100. 4 Os hemocentros 
estão preparados 
para receber você. 
Ao sair para doar 
sangue, redobre os 
cuidados de etiqueta 
sanitária.Mas 
atenção, se estiver 
com sintomas de 
gripe, fique em casa. 
Entre em contato 
com o hemocentro 
do seu estado. Saiba 
mais em 
http://saude.gov.br/d
oacao-de-sangue… 
#DoeSangue Própria

Própria 5
80
294

101. 4 União do Própria 87
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@govbr
, estados e 
municípios contra o 
#coronavirus. O 
ministro do 
@minsaude
, 
@teichnelson
, e o secretário-
executivo Eduardo 
Pazuello se reúnem 
com o governador do
AM, 
@wilsonlimaAM
, e outras autoridades
locais para debater 
ações para o 
combate à pandemia 
de #covid19. 

108
835

102. 3 #AoVivo - O 
ministro da Saúde, 
@TeichNelson
, o secretário-
executivo do 
@minsaude
, Eduardo Pazuello, e
o governador 
@wilsonlimaAM
falam sobre reforço 
no combate ao 
#coronavirus no 
Amazonas. 
Acompanhe! 

Própria 19
53
413

103. 3 Foco em cuidar das 
pessoas e salvar 
vidas. O ministro 
@TeichNelson
embarcou neste 
domingo para 
Manaus (AM) para 
acompanhar as ações
de combate ao 
#coronavirus. Outras
cidades também 
receberão a visita do 
ministro. O 
@govbr
trabalha forte para a 
saúde dos 
brasileiros. #covid19

Própria 286
310
3.5k
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104. 3 O 
@minsaude
atualiza a situação 
do #coronavirus no 
Brasil - 03/05: 
101.147 casos 
confirmados 
7.025 óbitos 
51.131 em 
acompanhamento 
42.991 recuperados 
1.364 óbitos em 
investigação Confira 
mais informações na 
plataforma: 
http://covid.saude.go
v.br #COVID19

Própria 253
1.5k
4.3k

105. 3 Os brasileiros
estão cuidando da 
higiene para evitar o 
contágio com o novo
#coronavírus. É o 
que revela a primeira
fase da pesquisa 
Vigitel #Covid19. 
Confira no vídeo! 
Um novo ciclo da 
pesquisa está sendo 
realizado até 5 de 
maio. 

Própria 37
90
419

106. 3 Durante a pandemia 
de #coronavirus, 
pessoas idosas, 
principalmente as 
que sofrem com 
condições como a 
demência, podem 
ficar estressadas, 
ansiosas, com medo 
e insônia. Se você é 
familiar ou 
cuidador(a) de uma 
pessoa idosa, saiba 
como ajudá-la! 
#COVID19 
#SaúdeParaTodos 

Própria 33
108
513

107. 2 Reforço na Própria 27
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assistência. O 
@minsaude
contratou 267 
profissionais de 
saúde para reforçar o
enfrentamento do 
#coronavírus no 
estado do Amazonas.
Eles vão atuar nas 
cidades de  Manaus, 
Tabatinga, 
Itacoatiara e 
Manacaparu. Saiba 
mais: 
https://bit.ly/2Yr5JE
R 

100
557

108. 2 O 
@minsaude
atualiza a situação 
do #coronavirus no 
Brasil - 02/05: 
96.559 casos 
confirmados 
6.750 óbitos 
48.872 em 
acompanhamento 
40.937 recuperados 
1.330 óbitos em 
investigação Confira 
mais informações na 
plataforma: 
http://covid.saude.go
v.br #COVID19 

Própria 177
889
2.6k

109. 1 No #diadotrabalho, o
ministro 
@teichnelson
presta homenagem a 
todos os 
profissionais da 
saúde, em especial 
aqueles que estão na 
linha de frente do 
enfrentamento do 
#coronavirus. 

Própria 193
442
3.2k

110. 1 O 
@minsaude
atualiza a situação 
do #coronavirus no 
Brasil - 01/05: 

Própria 185
823
2.4k
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91.589 casos 
confirmados 
6.329 óbitos 
47.221 em 
acompanhamento 
38.039 recuperados 
1.642 óbitos em 
investigação Confira 
mais informações na 
plataforma: 
http://covid.saude.go
v.br #COVID19 

111. 2 pandemia do 
#coronavirus impôs 
ao mundo o 
distanciamento 
social. Mas os heróis
da saúde estão na 
linha de frente da 
luta pela vida e 
combate à #covid19. 
A todos os 
profissionais que 
fazem a saúde do 
Brasil
avançar e lutar 
contra o coronavírus,
o nosso muito 
obrigado! 

Própria 22
115
527

112. 2 A limpeza do chão, 
superfícies de 
móveis, maçanetas, 
corrimão, 
interruptores de luz é
fundamental para a 
prevenção do 
coronavírus. Não 
precisa ser álcool 
70%, água sanitária e
desinfetantes são 
suficientes para a 
limpeza dos 
ambientes. Saiba 
mais: 
http://saude.gov.br/c
oronavirus 

Própria 14
143
431

113. 2
Você só precisa de 

Própria 27
118
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pedaços de pano, 
linha e agulha para 
se proteger do 
#coronavírus. O 
@minsaude
te ensina agora como
fazer sua máscara de 
pano. É fácil, fácil! 
Saiba mais em http://
saude.gov.br/coronav
irus #MinhaMáscara 

376

ABRIL

114. 30 Contra o 
#coronavírus, o 
@govbr
, estados e 
municípios unem 
forças para o 
cuidado aos idosos 
em situação de 
vulnerabilidade. 
Equipes de saúde da 
família vão visitar 
asilos e beneficiários
de programas 
sociais, realizando 
testes para #covid19.
Saiba mais: 
https://bit.ly/2Yyf6m
v 

Própria 59
121
637

115. 30 O 
@minsaude
entrou em contato 
com profissionais de 
12 categorias para 
reforçar, a partir da 
próxima semana, o 
combate ao 
#coronavirus no 
#Amazonas. Eles 
serão contratados por
até seis meses. Os 
interessados devem 
informar a 
disponibilidade no 
formulário: 
https://bit.ly/3cWrKz
o 

Própria 22
78
352
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116. 30 O 
@minsaude
atualiza a situação 
do #coronavirus no 
Brasil - 30/04: 
85.380 casos 
confirmados 
5.901 óbitos 
43.544 em 
acompanhamento 
35.935 recuperados 
1.539 óbitos em 
investigação Confira 
mais informações na 
plataforma: 
http://covid.saude.go
v.br #COVID19 

Própria 157
801
2.4k

117. 30 “Neste momento, a 
prioridade absoluta é
ajudar estados e 
municípios a ter a 
estrutura necessária 
para tratar das 
pessoas”, explicou o 
ministro 
@teichnelson
ao falar das ações do
@minsaude
contra o 
#coronavirus 

Própria 45
68
596

118. 30 O 
@minsaude
atualiza as ações de 
enfrentamento no 
combate ao 
#coronavírus no 
Brasil. Acompanhe: 
#covid19 Própria

Própria 28
72
363

119. 30 Você deve usar a 
máscara de pano 
toda vez que for sair 
de casa, para 
prevenção do 
#coronavírus. Tão 
importante quanto 
usar a máscara é 
tomar os devidos 
cuidados com ela. 
Confira as dicas e 

Própria 32
206
610
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#UseMáscara 
Aprenda a fazer a 
sua máscara de pano 
https://youtu.be/FJx
NsQ1-ZGM 
#MinhaMáscara 

120. 29 Transparência e 
compromisso com o 
Brasil
Ao participar de 
videoconferência 
com senadores, o 
ministro 
@teichnelson
apresentou as ações 
do 
@govbr
contra o 
#coronavirus e pediu
união de lideranças 
para enfrentar a 
propagação do vírus 
no Brasil. Saiba 
mais: 
https://bit.ly/2xplyk
w 

Própria 40
90
448

121. 29 O ministro 
@TeichNelson
apresenta as ações 
do 
@minsaude
para fortalecer as 
ações de 
enfrentamento ao 
#coronavirus, 
durante sessão não-
deliberativa remota 
do 
@SenadoFederal
. Confira a íntegra da
audiência: 

Própria 26
67
366

122. 29 O 
@minsaude
atualiza a situação 
do #coronavirus no 
Brasil - 29/04: 
78.162 casos 
confirmados 
5.466 óbitos 

Própria 232
1.2k
3.4k
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38.564 em 
acompanhamento 
34.132 recuperados 
1.452 óbitos em 
investigação Confira 
mais informações na 
plataforma: 
http://covid.saude.go
v.br #COVID19 

123. 29 O ministro da Saúde,
@TeichNelson
, apresenta as ações 
do 
@govbr
no enfrentamento do 
#coronavírus, em 
audiência do 
@SenadoFederal

Própria 17
43
269

124. 29 Os primeiros 
profissionais de 
saúde que se 
cadastraram na 
iniciativa “O Brasil 
Conta Comigo” 
serão chamados para
reforçar o 
atendimento nas 
unidades de saúde do
Amazonas. O total 
de cadastros já 
passou de um milhão
de profissionais. 
Saiba mais: 
https://saude.gov.br/
noticias/agencia-
saude/46805-500-
mil-profissionais-
dispostos-a-atuarem-
no-combate-ao-
coronavirus Própria

Própria 24
72
434

125. 29
Reforço no 
atendimento. O 
@govbr
vai garantir o 
funcionamento de 
mais 497 leitos de 

Própria 17
37
203
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UTI, por 90 dias, em
PE, AL e GO. Para o
enfrentamento do 
#coronavírus, o 
@minsaude
investiu R$ 327,1 
milhões para 2.258 
leitos de UTI, em 21 
estados. Confira a 
lista 
https://bit.ly/3aG6Ty
Q 

126. 29
Reforço nas UTIs. O
@minsaude
vai contratar 2 mil 
leitos de UTI 
volantes de 
instalação rápida 
para reforçar o 
atendimento a 
pessoas com 
#coronavirus. As 
empresas 
interessadas em 
oferecer o serviço 
podem conferir o 
edital no site: https://
bit.ly/2VIQBkq 

Própria 34
130
647

127. 29 O 
@minsaude
atualiza a situação 
do #coronavirus no 
Brasil - 28/04: 
71.886 casos 
confirmados 
5.017 óbitos 
34.325 em 
acompanhamento 
32.544 recuperados 
1.156 óbitos em 
investigação Confira 
mais informações na 
plataforma: 
http://covid.saude.go
v.br #COVID19 

Própria 151
524
1.8

128. 29 O ministro Nelson 
Teich atualiza os 
dados do 

Própria 78
117
603
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#Coronavírus no 
Brasil. #AoVivo

129. 28 O trabalho integrado 
do 
@govbr
fortalece o combate 
ao #coronavírus em 
todo o Brasil 

@fab_oficial 17
69
303

130. 28 Quantas pessoas já 
tiveram #coronavírus
no 
? O 
@minsaude
e o 
@ibgecomunica
trabalham em uma 
estratégia para 
conhecer a situação 
do vírus no país e, 
com a informação de
qualidade, definir 
estratégias fortes no 
combate à #covid19. 
Confira a explicação 
do ministro 
@teichnelson

Própria 62
145
715

131. 28 Agora, você pode 
fazer o diagnóstico 
do coronavírus sem 
precisar sair de casa. 
O Tele-SUS une 
atenção, tecnologia, 
medicina e suporte 
profissional com 
enfermeiros e 
médicos. Basta ligar 
para 136. 

Própria 18
78
287

132. 28
Brasil unido contra o
#coronavírus. O 
@govbr
, estados e 
municípios 
trabalham 

Própria 62
193
981
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intensamente para 
fortalecer o combate 
ao vírus. Esta 
semana, o ministro 
@teichnelson
vai realizar 
videoconferência 
com governadores 
para alinhar as ações 
e traçar novas 
estratégias contra a 
#covid19 

133. 28 "Neste momento, 
cuidar das pessoas e 
salvar o maior 
número possível de 
vidas é a prioridade 
absoluta. A gente vai
ter um trabalho 
intenso com estados 
e municípios. Esta 
semana a gente já vai
ter a reunião com os 
governadores", 
ministro 
@TeichNelson
. #coronavírus 
#COVID19 

Própria 101
234
1.5k

134. 28 O 
@minsaude
atualiza a situação 
do #coronavirus no 
Brasil - 27/04: 
66.501 casos 
confirmados 
4.543 óbitos 
30.816 em 
acompanhamento 
31.142 recuperados 
1.136 óbitos em 
investigação Confira 
mais informações na 
plataforma: 
http://covid.saude.go
v.br #COVID19 

Própria 213
1.2
3.6

135. 28 #AoVivo: 
@govbr
atualiza as ações de 
enfrentamento no 

@tvbrasilgov 66
191
864
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combate ao 
#coronavírus no 
Brasil. Acompanhe: 

136. 27 Todo nós devemos 
nos proteger do 
coronavírus neste 
momento de 
pandemia. Por isso, 
o Ministério da 
Saúde fez um filme e
uma cartilha especial
para ensinar aos 
pequenos o que é o 
coronavírus e quais 
os cuidados devemos
ter. Quer saber mais?
Acesse 

Própria 22 
67 
306

137. 27 O Ministério da 
Saúde alerta: se você
é fumante, corre 
mais risco de 
contrair o COVID-
19. Se possível, 
procure melhorar 
seus hábitos de 
saúde para se 
proteger. 

Própria 15
80
304

138. 27 Pessoas que correm 
mais riscos na 
pandemia estão mais
vulneráveis e devem 
receber mais 
atenção. Fique atento
e saiba mais em 
http://saude.gov.br/c
oronavirus 

Própria 19
71
304

139. 27 O 
@minsaude
atualiza a situação 
do #coronavirus no 
Brasil - 26/04: 
61.888 casos 
4.205 óbitos Confira 
mais informações na 
plataforma: 
http://covid.saude.go
v.br 

Própria 158
640
2.3k
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140. 26 ATUALIZAÇÃO - 
Situação do 
#coronavirus no 
Brasil - 26/04/2020 
61.888 
diagnosticados com 
COVID-19 
4.205 óbitos (7%) 
27.531 em 
acompanhamento* 
(44%) 
30.152 recuperados*
(49%) 
1.322 óbitos em 
investigação 

Própria 43
281
796

141. 26 Brasil
inicia entregas 
respiradores 
nacionais. 
Após o 
cancelamento da 
entrega por 
fornecedores 
internacionais, uma 
rede com mais de 15 
instituições 
envolvidas dará 
suporte ao #SUS no 
combate ao 
#coronavírus. Leia 
mais no Portal da 
Saúde: https://bit.ly/
3cMs0AY 

Própria 102
372
1.5k

142. 25 Precisamos cuidar 
ainda mais de quem 
sempre cuidou da 
gente. Por isso, o 
@minsaude
e a 
@OPASOMSBrasil
apresentam dicas 
para ajudar a 
diminuir os efeitos 
da pandemia de 
#coronavírus na 
saúde mental das 
pessoas idosas. 
Cuidar de idosos é 
um ato de amor! 
https://bit.ly/3bxjghZ

Própria 10
59
327
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143. 25 O 
@minsaude
atualiza a situação 
do #coronavirus no 
Brasil - 25/04: 
58.509 casos 
4.016 óbitos Confira 
mais informações na 
plataforma: 
http://covid.saude.go
v.br #COVID19 

Própria 179
527
1.9k

144. 25 O trabalho integrado 
do 
@govbr
deixa o 
Brasil mais forte 
contra o 
#coronavírus. O 
@minsaude
já recebeu 272 
respiradores,que já 
estão sendo 
distribuídos para 
todo o país, com o 
apoio do 
@MInfraestrutura
. O 
@minsaude
comprou 14.100 
equipamentos 
produzidos por 
empresas brasileiras 

Própria 43
226
1k

145. 24 Hospitais mais 
preparados para 
atender pacientes 
com #coronavírus. O
@minsaude
habilitou 1.761 leitos
para pacientes com 
#covid19. Instalados 
em 19 estados, os 
leitos são 
fundamentais para o 
tratamento de 
pessoas com quadros
graves de saúde. 
Saiba mais: 
https://bit.ly/3ePbp1j
Própria

Própria 24
89
535
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146. 24 Os brasileiros vão 
contar com mais um 
serviço para o 
combate ao 
#coronavírus. O 
@govbr
vai disponibilizar 
consultas virtuais 
nos postos de saúde, 
a partir do próximo 
mês. Cerca de 20 mil
profissionais serão 
treinados. Entenda 
como funcionará o 
serviço: https://bit.ly/
3cCxI8y 

Própria 25
119
571

147. 24 @minsaude
atualiza a situação 
do #coronavírus no 
Brasil - 24/04: 
52.995 casos 
confirmados 
3.670 óbitos 
21.670 em 
acompanhamento* 
27.655 recuperados*
*estimativas sujeitas 
a revisão. Confira 
mais informações na 
plataforma: 
http://covid.saude.go
v.br #COVID19 

Própria 61
425
1.2k

148. 24 O #SUS mais forte 
contra o 
#coronavírus. O 
ministro 
@TeichNelson
anunciou o 
investimento do 
@govbr
para o 
funcionamento de 
1.761 leitos de UTI 
exclusivos para o 
atendimento a 
pessoas com 
#covid19. Confira 

@nelsonteich 18
61
407

149. 24 SUS mais forte 
contra o 

Própria 30
80
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#coronavírus. O 
@minsaude
vai garantir o 
funcionamento de 
mais 1.134 leitos de 
UTI, por 90 dias, nos
estados do AC, AL, 
CE, MA, PA, PE, PI,
RN e SP. É mais um 
reforço do 
@govbr
no enfrentamento à 
pandemia de 
#covid19. Saiba 
mais 
https://bit.ly/352xtkI 

442

150. 24 Manaus (AM) ganha
reforço no 
atendimento a 
pessoas com 
#coronavírus. 2 
fisioterapeutas, 3 
médicos e 8 
enfermeiros formam 
a segunda turma de 
voluntários da Força 
Nacional do SUS 
que vão fortalecer o 
atendimento na 
capital amazonense. 
Saiba mais: 
https://saude.gov.br/
noticias/agencia-
saude/46770-
segunda-turma-de-
profissionais-da-
saude-chegam-a-
manaus 

Própria 29
72
519

151. 24 O 
@minsaude
convoca empresas 
para venda de 
equipamentos e 
insumos. O 
@govbr
vai comprar 35,3 
milhões de 
Equipamentos de 
Proteção Individual 
para profissionais de 

Própria 20
134
533
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saúde no combate ao
#coronavirus. Saiba 
mais 
https://bit.ly/350YC
Ej 

152. 23 "Habilitamos, hoje, 
1.134 leitos de UTI 
pelo Brasil, nos mais
diferentes estados. 
Isso vai representar 
um investimento no 
cuidado de R$163 
milhões ao longo de 
90 dias", explica o 
ministro 
@TeichNelson
. 

@nelsonteich 34
138
1.1k

153. 23 O @minsaude
atualiza a situação 
do #coronavírus no 
Brasil - 23/04: 
49.492 casos 
3.313 óbitos 
19.606 em 
acompanhamento 
26.573 recuperados 
Confira mais 
informações na 
plataforma: 
http://covid.saude.go
v.br #COVID19 

Própria 226
1.3k
3.9k

154. 23 Mais atendimento | 
O 
@minsaude
enviou a segunda 
equipe da 
#ForçaNacional do 
SUS a Manaus 
(AM), para reforçar 
o atendimento a 
pessoas com 
#coronavírus. Saiba 
mais: 
https://saude.gov.br/
noticias/agencia-
saude/46770-
segunda-turma-de-
profissionais-da-
saude-chegam-a-

@nelsonteich 12
76
440
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manaus… 
#COVID19 

155. 23 Chegou o primeiro 
lote com 500 mil 
testes para 
diagnóstico de 
#coronavírus 
comprados pelo 
@minsaude
! 
A distribuição aos 
estados começa 
ainda nesta semana. 
Saiba mais no Portal 
da Saúde 
https://bit.ly/2yD4F
CU #covid19 

Própria 70
127
576

156. 23 Agora, você pode 
fazer o diagnóstico 
do coronavírus sem 
precisar sair de casa. 
O Tele-SUS une 
atenção, tecnologia, 
medicina e suporte 
profissional com 
enfermeiros e 
médicos. Basta ligar 
para 136. 

Própria 22
140
479

157. 22 Todos os dias, 
milhares de 
profissionais de 
saúde ficam na linha 
de frente do combate
ao #coronavírus. 
Pensando na saúde 
mental dessas 
pessoas, o 
@govbr
vai disponibilizar um
canal para 
teleconsulta 
psicológica para 
elas. Saiba mais 
sobre o serviço: 
https://bit.ly/2VrPmp
E 

Própria 39
103
538

158. 22 O ministro 
@TeichNelson

@nelsonteich 147
410
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apresentou hoje os 
três pilares que 
guiarão o 
@minsaude
no combate ao 
#coronavírus. 
Confira no vídeo! 

1.8k

159. 22 O 
@minsaude
atualiza a situação 
do #coronavírus no 
Brasil - 22/04: 
45.757 casos 
confirmados 
2.906 óbitos 
17.533 casos em 
acompanhamento 
25.318 recuperados 
Confira mais 
informações na 
plataforma: 
http://covid.saude.go
v.br #COVID19 

Própria 116
691
1.9k

160. 22 Esteja atento ao uso 
correto do elevador. 
Confira e proteja-se. 
Saiba mais em http://
saude.gov.br/coronav
irus ou ligue 136. 
#coronavirus 
#covid19 

Própria 24
75
280

161. 22 Você não precisa sair
de casa para tirar 
dúvidas sobre o 
coronavírus. 
TeleSUS. Consulta 
sem sair de casa. 
Assista ao vídeo e 
saiba como entrar 
em contato 

Própria 16
76
361

162. 21
O 
@govbr
vai quase dobrar a 
quantidade de testes 
para o combate do 
#coronavírus. A 
previsão de 

Própria 68
168
861
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aquisição saltou de 
23,9 milhões para 
46,2 milhões de 
exames. São testes 
comprados pelo 
@minsaude
e doados, para 
ampliar a testagem 
no Brasil. Saiba 
mais: 
https://bit.ly/2xzz3O
F 

163. 21 O 
@minsaude
atualiza o número de
pessoas que se 
recuperaram do 
#coronavírus até 
21/04: 
43.079 casos 
confirmados 
2.741 óbitos (6,4%) 
16.013 em 
acompanhamento 
(37,2%) 
24.325 recuperados 
(56,5%) 

Própria 109
423
1.3k

164. 21 Reforço no 
atendimento a 
pacientes com 
#coronavírus. O 
@minsaude
assinou o terceiro 
contrato com 
empresa brasileira 
para a compra de 
respiradores. No 
total, o 
@govbr
já comprou 14.100 
equipamentos 
nacionais. Saiba 
mais: 
https://bit.ly/3ariTU
P 

Própria 30
108
565

165. 21 Proteção para os 
profissionais da 
saúde. O 
@minsaude

Própria 27
61
459
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distribuiu mais 10,2 
milhões de 
Equipamentos de 
Proteção Individual 
(EPIs), como 
máscaras cirúrgicas e
N95, álcool em gel, 
aventais e luvas. 
Confira a quantidade
enviada a cada 
estado: https://bit.ly/
2XX9PUS 

166. 20 Mais testes para 
conhecer melhor o 
#coronavírus e 
planejar ações de 
combate à 
#COVID19. O 
@minsaude
vai adquirir 46 
milhões de testes de 
diagnóstico da 
doença. É quase o 
dobro do que estava 
previsto 
anteriormente. 
Confira a explicação 
do ministro 
@TeichNelson

Própria 203
436
1.9k

167. 20 CHAMADA 
PÚBLICA - O 
@minsaude
convoca empresas 
interessadas em 
fornecer 12 milhões 
de testes rápidos 
(sorologia) para 
diagnóstico do 
#coronavírus. Esta é 
mais uma ação do 
@govbr
para ampliar a 
testagem do 
#coronavírus no 
SUS. 

Própria 26
172
713

168. 20 CHAMADA 
PÚBLICA - O 
@minsaude

Própria 61
108
546
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convoca empresas 
interessadas em 
fornecer 12 milhões 
de testes rápidos 
(sorologia) para 
diagnóstico do 
#coronavírus. Esta é 
mais uma ação do 
@govbr
para ampliar a 
testagem do 
#coronavírus no 
SUS. 

169. 20 O 
@minsaude
atualiza a situação 
do #coronavírus no 
Brasil - 20/04: 
40.581 casos 
2.575 óbitos * 
Confira mais 
informações na 
plataforma: 
http://covid.saude.go
v.br #COVID19 *os 
dados de óbitos 
foram retificados por
erro de digitação na 
tabela 

Própria 777
928
3.6k

170. Confira a tabela e 
veja a diferença dos 
sintomas do 
coronavírus para 
outros tipos de 
doenças respiratórias
Você sabia que não 
precisa sair de casa 
para tirar dúvidas 
sobre o 
#coronavírus? Basta 
ligar para o número 
136. TeleSUS. 
Consulta sem sair de 
casa. Própria

Própria 20
130
277

171. 20 Confira a tabela e 
veja a diferença dos 
sintomas do 
coronavírus para 
outros tipos de 

Própria 35
272
763
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doenças respiratórias
Você sabia que não 
precisa sair de casa 
para tirar dúvidas 
sobre o 
#coronavírus? Basta 
ligar para o número 
136. TeleSUS. 
Consulta sem sair de 
casa. 

172. 20 Você não precisa sair
de casa para tirar 
dúvidas sobre o 
#coronavírus. Basta 
ligar para 136. 
TeleSUS. Consulta 
sem sair de casa. 

Própria 22
73
307
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