
Boletim Epidemiológico 

INTRODUÇÃO 

O Eixo Epidemiológico do Programa COVID-ZERO 

apresenta o panorama da COVID-19, de forma sucinta e 

clara, com foco no município de Governador Valadares, 

onde se localiza o campus avançado da Universidade 

Federal de Juiz de Fora, além dos município de Juiz de 

Fora (onde se localiza a sede da UFJF), e os municípios 

da região com importância socioeconômica, como 

Ipatinga e Teófilo Otoni.  

 

As edições anteriores contextualizaram a COVID-19 

apresentando conceitos importantes no 

desenvolvimento da doença; abordaram o diagnóstico 

laboratorial; as taxas de ocupações hospitalares das 

cidades; a situação epidemiológica do país, de Minas 

Gerais e de Governador Valadares; avaliação 

comparativa da incidência e mortalidade da COVID-19 

nos municípios de Governador Valadares, Ipatinga, 

Teófilo Otoni e Juiz de Fora. 

 

A presente edição do Boletim Epidemiológico do 

Programa COVID ZERO, traz os dados epidemiológicos 

atualizados e informações sobre o uso de máscaras.  

 

2. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 

O Brasil, até 03 de novembro de 2020, apresentou 

5.566.049 casos confirmados de COVID-19, dos quais 

160.496 evoluíram a óbito, com uma taxa de letalidade 

de 2,9%. A incidência da COVID-19 no país foi 2.648,6 

casos/100 mil habitantes, enquanto a mortalidade foi 

76,4 óbitos/100 mil habitantes1. A Figura 1 apresenta os 

casos novos de COVID-19 em território brasileiro por data 

de notificação no ano de 2020. A Figura 2 apresenta os 

óbitos por COVID-19, também por data de notificação, no 

mesmo período1. 

 

O estado de Minas Gerais, até o dia 03 de novembro de 

2020, apresentou um total de 361.156 casos 

confirmados da COVID-19, 330.915 casos recuperados e 

9.050 óbitos confirmados para a doença9. A incidência 

da doença no estado neste mesmo período foi 1.696,2 
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casos/100 mil hab. e a mortalidade 42,5/100 mil hab., abaixo da nacional (Quadro 1). 

 

Figura 1. Casos novos de COVID-19 por data de notificação no Brasil, 2020. 

 
 

Figura 2. Óbitos por COVID-19 por data de notificação no Brasil, 2020. 

 
 

Governador Valadares apresentou até 03 de novembro, 8.779 casos confirmados de COVID-19 dos 

quais 300 evoluíram a óbito 4, 5. A variação dos casos no município desde o início da pandemia está 

apresentada na Figura 3 e a distribuição dos óbitos na Figura 4. Na semana epidemiológica (SE) 44, 

que compreendeu os dias 25 a 31 de outubro, foram notificados 197 novos casos de COVID-19 e 

confirmados 12 óbitos pela doença, com uma média de 1,7 óbitos/dia. Observou-se uma redução 

de 35% dos casos notificados de COVID-19 quando comparado a SE 43. 

 



 

Figura 3. Distribuição de casos de COVID-19 com média móvel de 7 dias, Governador Valadares, 2020.   

 

Fonte: Dados dos boletins epidemiológicos diários divulgados pela SMS Governador Valadares. Acesso em 03 nov. 
2020 

 

Figura 4. Distribuição de óbitos por COVID-19 com média móvel de 7 dias, Governador Valadares, 2020. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Dados dos boletins epidemiológicos diários divulgados pela SMS Governador Valadares. Acesso em 03 
nov. 2020 

 

Para avaliação dos cenários de ocorrência da COVID-19 em diferentes municípios (Governador 

Valadares, Ipatinga, Teófilo Otoni e Juiz de Fora), no mesmo período, foram utilizados importantes 

indicadores capazes de orientar as ações de vigilância epidemiológica no território, como o 

coeficiente de incidência (Figura 5 e Quadro 1) e coeficiente de mortalidade (Figura 6 e Quadro 1). 

Observou-se comportamento semelhante de incidência e mortalidade nos municípios de 

Governador Valadares (GV) e Ipatinga, com valores de incidência próximos a 90 casos/100 mil 

habitantes no início de julho e uma redução progressiva nos meses de setembro e outubro de 2020 

(Figura 5). Juiz de Fora, apesar de apresentar valores de incidência inferiores aos observados em 

GV e Ipatinga, apresentou um padrão semelhante, com um pico importante no início de julho de 

2020. Já Teófilo Otoni não apresentou o mesmo padrão. Embora se observe uma redução na 

incidência da COVID-19 nos municípios avaliados, ainda é importante incentivar ações de prevenção 

e controle da doença. Vale destacar que como não foi calculado por faixa etária ou sexo, esse 



 

indicador pode sofrer influência na composição da população, o que exige cautela nas 

comparações. 

 

A Figura 6 apresenta o coeficiente de mortalidade da COVID-19 dos municípios de Governador 

Valadares, Ipatinga, Teófilo Otoni e Juiz de Fora. Quanto a mortalidade, Ipatinga e GV registraram 

dados semelhantes, com o maior registro por volta de 2,5 mortes/100 mil habitantes. Teófilo Otoni 

apresentou o maior registro entre as cidades analisadas de 3,55 mortes/100 mil habitantes, 

enquanto Juiz de Fora teve o menor registro de 1,22 mortes/100 mil habitantes. 

Figura 5. Coeficiente de Incidência de COVID-19 em Governador Valadares, Ipatinga, Teófilo Otoni e Juiz de 

Fora, em 2020. 

Fonte: SMS das Prefeituras Municipais de Governador Valadares, Ipatinga, Teófilo Otoni e Juiz de Fora. Acesso em 03 

de nov 2020. 

O coeficiente de mortalidade representa o risco de qualquer indivíduo de uma determinada 

população ir a óbito por determinada doença/agravo, em um determinado tempo. O coeficiente 

letalidade, por sua vez, representa a proporção de óbitos entre os casos da doença, sendo um 

indicativo da gravidade da doença/agravo na população. A letalidade é um indicador que deve ser 

avaliado com cautela, pois depende da capacidade de testagem/diagnóstico local, nem sempre 

refletindo a realidade.  

O perfil da mortalidade em Governador Valadares e Ipatinga foi semelhante. Juiz de Fora, por sua 

vez, tem mantido o menor valor. Já Teófilo Otoni, no entanto, quando avaliado por letalidade 

apresenta o maior percentual. 



 

Figura 6. Coeficiente de mortalidade da COVID-19 em Governador Valadares, Ipatinga, Teófilo Otoni e Juiz 
de Fora, em 2020.  

 
Fonte: SMS das Prefeituras Municipais de Governador Valadares, Ipatinga, Teófilo Otoni e Juiz de Fora. Acesso em 03 
nov 2020. 

Quadro 1. Comparativo de casos novos, coeficientes de incidência e mortalidade da Covid-19 por território, 2020. 

TERRITÓRIO 
Nº DE CASOS 

COVID-19 
INCIDÊNCIA / 
100 MIL HAB. 

Nº DE ÓBITOS POR 
COVID-19 

MORTALIDADE 
/ 100 MIL HAB. 

LETALIDADE 
(%) 

Brasil 5.566.049 2.648,60 160.496 76,40 2,9 

Minas Gerais 361.156 1.696,15 9.050 42,50 2,5 

Governador Valadares 8.779 3.123,69 300 106,74 3,4 

Ipatinga 10.042 3.783,59 219 82,51 2,2 

Teófilo Otoni 2.631 1.866,79 110 78,05 4,2 

Juiz de Fora 7.190 1.254,18 267 46,57 3,7 

Fonte: Ministério da Saúde, Brasil. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde. Prefeitura 
Municipal de Governador Valadares. Prefeitura Municipal de Ipatinga. Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni. Prefeitura 
Municipal de Juiz de Fora. Dados sujeitos a revisão. Acesso em 03 nov. 2020.  

 

Todos os dados utilizados na análise foram extraídos dos boletins diários publicados pelos 

respectivos municípios 4, 5, 7, 8, 9, 13. Os dados de Teófilo Otoni não são disponibilizados diariamente.  

 

3. OCUPAÇÃO DE LEITOS UTI SUS EXCLUSIVOS PARA COVID-19 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, com os dados científicos e evidências clínicas até 

o momento 15 a 20% dos casos confirmados de COVID-19 necessitam de atendimento hospitalar 

por apresentarem alterações respiratórias graves, e em torno de 5% podem necessitar de suporte 



 

ventilatório6. Diante disso, o desafio tem sido garantir acesso a atendimento adequado com 

disponibilidade de leitos de UTI exclusivos para pacientes com suspeita/confirmação da COVID-19. 

A Figura 7 apresenta os leitos de UTI SUS exclusivos para COVID-19 disponibilizados pelos 

municípios de Governador Valadares e Ipatinga e os leitos ocupados nestes municípios. 

 
Figura 7. Leitos UTI SUS COVID-19 disponibilizados e ocupados nos municípios de Governador Valadares e 

Ipatinga, 2020. 

  
Fonte: Secretárias Municipais de Saúde de Governador Valadares e Ipatinga. Acesso em 03 nov 2020. 
 
Em Governador Valadares a capacidade máxima de leitos disponíveis desde meados de agosto até 

o momento é de 48 leitos, sendo a média de ocupação neste período de 28 leitos. A maior ocupação 

observada na UTI SUS COVID-19 foi em 14 de julho de 2020, com 40 internados, se aproximando 

muito da capacidade máxima (taxa de ocupação de 93%). Já em Ipatinga, o mês de julho também 

foi crítico em relação a ocupação dos leitos UTI SUS COVID-19, chegando a 100% de ocupação em 

alguns dias. Durante o período avaliado o município apresentou uma média 37 internados na UTI 

SUS COVID-19. A Figura 8 apresenta uma comparação entre os leitos UTI SUS COVID-19 ocupados 

nos municípios de Governador Valadares e Ipatinga. Embora o padrão tenha sido semelhante em 

julho, o mesmo não se repetiu no mês de outubro, mesmo com perfil semelhante de incidência.  

 
Figura 8. Leitos UTI SUS COVID-19 ocupados nos municípios de Governador Valadares e Ipatinga, 2020. 

 

Fonte: Secretárias Municipais de Saúde de Governador Valadares e Ipatinga. Acesso em 03 nov 2020. 



 

Ainda vivemos a pandemia, apesar de se observar uma redução no número de casos de COVID-19 

quando comparado com dados do mês de julho, ainda há ocorrência de casos preocupante nos 

municípios analisados. A ocupação dos leitos de UTI SUS COVID-19 tem apresentado flutuações 

em decorrência destes casos. Com isso, a educação em saúde e conscientização da população 

para adoção de medidas de prevenção individuais e coletivas é fundamental para evitarmos o 

aumento dos casos e colapso do sistema de saúde.  

 

4. MÁSCARAS 

4.1 Importância da utilização de máscaras faciais 10, 11, 12 

O uso de máscaras de proteção facial já era apontado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e 

por autoridades sanitárias do país como uma importante medida de proteção e de prevenção à 

propagação de doenças virais como resfriados e gripes, consequentemente se tornou também uma 

forma de prevenção do novo coronavírus (COVID-19).  

Para a população em geral, a orientação é o uso de máscaras de tecido (artesanais), enquanto as 

máscaras cirúrgicas e filtrantes, como a N95, devem ser destinadas prioritariamente, a profissionais 

de saúde durante a realização de procedimentos potencialmente geradores de aerossóis. 

De acordo com o Ministério da Saúde, pesquisas apontam que a utilização de máscaras de proteção 

facial, mesmo caseiras de tecido, impedem a disseminação de gotículas expelidas pelo nariz ou 

pela boca no ambiente, funcionando como uma barreira física contra a disseminação do vírus.  

Com o crescimento da pandemia, o uso de máscaras como medida de prevenção ao contágio da 

COVID-19 passou a ser uma medida obrigatória. Em Governador Valadares seu uso é obrigatório 

desde o decreto N°11.157 de 05 de maio de 2020. O uso desde equipamento de proteção passou a 

ser exigido em estabelecimentos comerciais, dentro do transporte coletivo e em locais que possam 

ter aglomerações. 

É importante destacar que somente o uso de máscara facial não garante a proteção contra novo 

coronavírus e deve ser combinado com outras medidas de proteção, como higienização das mãos 

com água e sabão ou álcool 70%, manutenção do distanciamento social, além da prática de etiqueta 

respiratória - como cobrir a boca com a parte interna do antebraço ao tossir ou espirrar. 

 “Nenhuma medida preventiva é 100% eficaz para prevenir infecções, mas praticar todas elas de 

maneira conjunta podem reduzir as chances de disseminação da infecção”, disse o vice-diretor da 

Organização Pan Americana de Saúde (OPAS), Jarbas Barbosa. 

4.2 Tipo de máscaras e indicações de uso 2, 3, 16  

 

A máscara de tecido NÃO é um Equipamento de Proteção Individual (EPI), por isso não 

substitui a máscara cirúrgica, nem a N95/similar2. 



 

 Quadro 2. Tipos de máscaras faciais e indicações de uso. 

 
Figura 9. Nível de proteção de cada máscaras de acordo com material de confecção. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: UFU. Portal de notícias da Universidade Federal de Uberlândia, 2020. Adaptado. 
 

TIPOS DE MÁSCARA INDICAÇÕES DE USO 

 

Máscaras de 

Tecido 

• População em geral, sempre que sair de casa.  

• São reutilizáveis após serem limpas e desinfectadas. 

 

Máscaras 

Cirúrgicas 

• Profissionais de saúde durante assistência. 

• Pessoas com sintomas, que tenham a confirmação da 

COVID-19 e para as pessoas próximas. 

• Descartáveis. 

 

Máscaras 

N95  

• Exclusivo de profissionais da área da saúde, sempre que 

realizarem procedimentos geradores de aerossóis como: 

intubação traqueal, traqueostomia, etc.  

• Descartáveis. 

 

Muito Alto 

 Máscara N95 

 Máscara cirúrgicas 

 Filtro de papel Melitta 

 Malha 100% algodão – 3 camadas 

Alto 

 Malha 100% algodão – 2 camadas 

 Tricoline 97% algodão – 2 camadas 

 Pano multiuso – 3 camadas 

Moderado 

 Malha 100% algodão – 1 camada 

 Tricoline 97% algodão – 1 camada 

 TNT gramatura 40 – 3 camadas 

 Pano multiuso – 2 camadas 

Baixo 

 Pano multiuso – 1 camada 

 TNT gramatura 40 – 2 camadas 

 Máscara de confeiteiro 

Muito Baixo  TNT gramatura 40 – 1 camada 

Esta Foto de Autor 

https://idefestival.opened.ca/personal-protective-equipment-mrad-cmla/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 

4.3 Limpeza e Conservação das máscaras de tecido 2, 10, 11, 12, 14, 15 

✓ Faça a imersão da máscara em recipiente com água potável e água sanitária (2,0 a 2,5%) ou 

sabão neutro por 30 minutos. A proporção de diluição a ser utilizada é de 1 parte de água 

sanitária para 50 partes de água (Por ex.: 10 ml de água sanitária para 500ml de água 

potável); 

✓ Após o tempo de imersão, realizar o enxágue em água corrente;  

✓ Lavar com água e sabão; 

✓ Colocar para secar preferencialmente ao sol e, se possível, em local de pouca circulação; 

✓ Passar com ferro elétrico bem quente antes de utilizar novamente;  

✓ Guardar em saco plástico; 

✓ Aos sinais de desgaste da máscara deve ser inutilizada e nova máscara deve ser 

providenciada; 

 

Figura 10. Protocolo de limpeza de máscaras de tecido. 

 

Fonte: https://informatex.com.br/noticias/uso-de-mascaras-na-empresa/ 
 

 

4.4 Reutilização e Descarte 2, 10, 15 

É importante que os usuários de cada tipo de máscara saibam quando elas podem ser reutilizadas 

ou quando devem ser descartadas.  

✓ N95: Pode ser reutilizada desde que esteja limpa, seca e íntegra; 

✓ Máscaras cirúrgicas e de TNT: NÃO é recomendado a reutilização; 

✓ Máscaras de tecido: pode ser utilizada em média por até 02 (duas) horas, depois desse 

tempo é necessário trocar. Caso fique úmida antes desse tempo, também deverá ser 

trocada. 

A Figura 11 apresenta uma forma correta de descarte das máscaras para evitar a contaminação de 

outras pessoas e dos profissionais responsáveis pelo recolhimento do lixo. 

 
 
 
 
 
 



 

Figura 11. Instruções de descarte correto das máscaras. 

 

5. REFERÊNCIAS 
 
1. BRASIL. Ministério da Saúde. Ministério da Saúde (org.). Painel de casos de doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) no Brasil 

pelo Ministério da Saúde. 2020. Disponível em: https://covid.saude.gov.br . Acesso em: 03 nov. 2020. 
2. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 07/2020. Orientações para 

prevenção e vigilância epidemiológica das infecções por SARS-CoV-2 (COVID-19) dentro dos serviços de saúde. Brasília, DF. 2020. 
Disponível em https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/alertas/item/nota-tecnica-gvims-ggtes-anvisa-n-07-
2021. Acesso em 30 out. 2020. 

3. CPOS. Centro de Pesquisa em Odontologia Social. Tipos de máscaras de proteção respiratória e suas indicações. Disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=nIACbjmJ73I&ab_channel=CPOS-CentrodePesquisasemOdontologiaSocial. Acesso em 02 
nov. 2020. 

4. GOVERNADOR VALADARES. Secretaria Municipal de Saúde. Boletim Covid GV. Disponivel em: 
https://www.instagram.com/boletimcovidgv/. Acesso em 03 nov. 2020. 

5. GOVERNADOR VALADARES. Secretaria Municipal de Saúde. BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DOENÇA PELO NOVO CORONAVÍRUS 

(COVID-19) Governador Valadares, 09/10/2020. Volume 24. 2020. Disponível em 

https://www.valadares.mg.gov.br/abrir_arquivo.aspx/Boletim_Epidemiologico?cdLocal=2&arquivo={1BDB1B03-C3AC-4857-

0ABB-0DADB2ED8E1E}.pdf#search=Boletim%20Epidemiol%C3%B3gico. Acesso em 03 nov. 2020.  
6. HASSEL DIAS, V. M. C. et al. Orientações sobre diagnóstico, tratamento e isolamento de pacientes com COVID-19. Journal of 

Infection Control. v. 9(2): p. 56-75, 2020. Disponível em http://jicabih.com.br/index.php/jic/article/view/295 . Acesso em 17 out 

2020.  
7. IPATINGA. Secretaria Municipal de Saúde. Boletim epidemiológico doença pelo novo coronavírus (COVID-19). Disponível em 

https://www.ipatinga.mg.gov.br/coronavirus. Acesso em 03 nov. 2020. 
8. JUIZ DE FORA. Secretaria Municipal de Saúde. Boletim epidemiológico doença pelo novo coronavírus (COVID-19). Disponível em 

https://covid19.pjf.mg.gov.br. Acesso em 03 nov. 2020. 
9. MINAS GERAIS.  COVID-19 Manual do diagnóstico. Diário Oficial, Brasília, DF. Disponível em 

http://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/boletim/11-_novembro/03.11Boletim-Epidemiologico_COVID_.pdf . Acesso em: 03 

nov. de 2020 

10. NETO, A. R. S.; FREITAS, D. R. J. Utilização de máscaras: indicações de uso e manejo durante a pandemia da COVID-19. Cogitare 
enferm. 2020. Disponível em http://dx.doi.org/10.5380/ce.v25i0.72867.Acesso em 30 out. 2020. 

11. OPAS. Organização Pan Americana de Saúde. Máscaras faciais durante surtos: quem, quando, onde e como usá-las. Disponível 
em https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6115:mascaras-faciais-durante-surtos-quem-
quando-onde-e-como-usa-las&Itemid=812 . Acesso em 02 nov 2020. 

12. SÃO PAULO. Câmara Municipal de São Paulo. Máscara facial: importância do uso durante a pandemia. Disponível em 
http://www.saopaulo.sp.leg.br/coronavirus/dicas/mascara-facial-importancia-do-uso-durante-a-pandemia/ . Acesso em: 02 nov. 
2020. 

https://covid.saude.gov.br/
https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/alertas/item/nota-tecnica-gvims-ggtes-anvisa-n-07-2021
https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/alertas/item/nota-tecnica-gvims-ggtes-anvisa-n-07-2021
https://www.instagram.com/boletimcovidgv/
https://www.valadares.mg.gov.br/abrir_arquivo.aspx/Boletim_Epidemiologico?cdLocal=2&arquivo=%7b1BDB1B03-C3AC-4857-0ABB-0DADB2ED8E1E%7d.pdf#search=Boletim%20Epidemiol%C3%B3gico
https://www.valadares.mg.gov.br/abrir_arquivo.aspx/Boletim_Epidemiologico?cdLocal=2&arquivo=%7b1BDB1B03-C3AC-4857-0ABB-0DADB2ED8E1E%7d.pdf#search=Boletim%20Epidemiol%C3%B3gico
http://jicabih.com.br/index.php/jic/article/view/295
https://www.ipatinga.mg.gov.br/coronavirus
https://covid19.pjf.mg.gov.br/
http://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/boletim/11-_novembro/03.11Boletim-Epidemiologico_COVID_.pdf
http://dx.doi.org/10.5380/ce.v25i0.72867
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6115:mascaras-faciais-durante-surtos-quem-quando-onde-e-como-usa-las&Itemid=812
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6115:mascaras-faciais-durante-surtos-quem-quando-onde-e-como-usa-las&Itemid=812
http://www.saopaulo.sp.leg.br/coronavirus/dicas/mascara-facial-importancia-do-uso-durante-a-pandemia/


 

13. TEÓFILO OTONI. Secretaria Municipal de Saúde. Boletim epidemiológico doença pelo novo Coronavírus (COVID-19). Disponível em 
https://teofilootoni.mg.gov.br/covid/2020/11/04/boletim-03-11-2020/ . Acesso em 03 nov. 2020. 

14. TREVISAN, A. S. R. et al. Uso de máscaras caseiras. Universidade Estadual Paulista- UNESP. São Paulo, abril de 2020. Disponível 
em https://www2.unesp.br/portal#!/covid19/orientacoes/uso-de-mascaras-caseiras/. Acesso em: 27 out. 2020  

15. UFPB. Universidade Federal da Paraíba. A importância e os cuidados com o uso da máscara caseira. Universidade Federal da 
Paraíba- Centro de Referência em Atenção à Saúde CRAS, Paraíba, abril de 2020. Disponível em 
https://www.ufpb.br/cras/contents/noticias/a-importancia-e-os-cuidados-com-o-uso-da-mascara-caseira-em-tempos-de-
pandemia-por-covid-19. Acesso em: 27 out. 2020 

16. UFU. Portal de notícias da UFU. Físicos da UFU avaliam quais máscaras são mais eficientes contra Coronavírus. Atualizado em 
06/05/2020. Disponível em http://www.comunica.ufu.br/noticia/2020/05/fisicos-da-ufu-avaliam-quais-mascaras-sao-mais-
eficientes-contra-coronavirus. Acesso em 02 nov. 2020. 

 

https://teofilootoni.mg.gov.br/covid/2020/11/04/boletim-03-11-2020/
https://www2.unesp.br/portal#!/covid19/orientacoes/uso-de-mascaras-caseiras/
https://www.ufpb.br/cras/contents/noticias/a-importancia-e-os-cuidados-com-o-uso-da-mascara-caseira-em-tempos-de-pandemia-por-covid-19
https://www.ufpb.br/cras/contents/noticias/a-importancia-e-os-cuidados-com-o-uso-da-mascara-caseira-em-tempos-de-pandemia-por-covid-19
http://www.comunica.ufu.br/noticia/2020/05/fisicos-da-ufu-avaliam-quais-mascaras-sao-mais-eficientes-contra-coronavirus
http://www.comunica.ufu.br/noticia/2020/05/fisicos-da-ufu-avaliam-quais-mascaras-sao-mais-eficientes-contra-coronavirus

