
INFORMATIVO GIAC 114, de 21 de janeiro de 2021

Aos membros do Ministério Público brasileiro

Considerando  as  informações  acerca  das  ações  de  enfrentamento  da  covid-19  e os  questionamentos
recebidos pelo gabinete, o GIAC COVID-19 tem a informar o que se segue: 

Desvio de vacinas contra covid-19 é crime: saiba como denunciar ao Ministério Público
Se você presenciou ou recebeu informações de fontes confiáveis sobre casos de desvio de vacinas contra
covid-19, você está diante de uma possível prática de crime e pode denunciar ao Ministério Público por
meio de diversos canais virtuais de atendimento.
Para enviar denúncias ao Ministério Público Federal (MPF) é simples: no celular, é só baixar o aplicativo
“MPF  Serviços”  ou  enviar  todas  as  informações  e  provas  disponíveis  para  o  e-mail  pram-
sac@mpf.mp.br. Pelo site www.mpf.mp.br/mpfservicos também é possível enviar representações.
O Ministério Público do Estado do Amazonas (MP/AM) disponibilizou dois telefones para que o cidadão
possa entrar em contato e denunciar problemas na aplicação da vacina contra covid-19: você pode entrar
em contato pelo 0800 096 0500 ou pelo (92) 3655-0745 – esse segundo número também recebe ligações
via Whatsapp – para apresentar sua denúncia à Ouvidoria-Geral do órgão. Pela internet, é só acessar o
site http://denuncia.mpam.mp.br/ e registrar sua manifestação.
No Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC/AM), os canais de denúncia incluem os contatos
de  WhatsApp  (92)  98833-0667,  (92)  98833-0684  e  os  e-mails  procuradoriageral@mpc.am.gov.br  e
mpcdenuncia@mpc.am.gov.br.
Para denunciar, é importante reunir o máximo de informações possível, como o dia em que ocorreu o
desvio, local, nomes de possíveis envolvidos e provas da prática como fotos, vídeos e mensagens que
auxiliem na investigação. Esse material pode ser enviado diretamente pelos canais de denúncia,  que
aceitam o envio de vídeos, fotos e documentos. O Ministério Público irá atuar para que os responsáveis
por eventuais desvios sejam punidos.

Texto: Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República no Amazonas

Covid-19 – Giac envia pedido de informação ao Instituto Butantan
O Gabinete Integrado de Enfrentamento à Pandemia de Covid-19 (Giac) enviou na quarta-feira (20) ao
Instituto Butantan  um ofício em que solicita informações sobre o fornecimento do insumo necessário à
produção da vacina coronavac em território nacional. Assinado pela coordenadora interina do  Giac, a
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subprocuradora -geral da República Lindôra Araujo, o documento questiona se há atraso na entrega do
Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) pelo laboratório Sinovac Life Science e, em caso positivo, qual a
expectativa da chegada de novos lotes do material.                                                               
O ofício é uma resposta a pedidos apresentados por procuradores da República e tem como origem a
divulgação, pela imprensa de informações, segundo as quais, haveria atraso no fornecimento. Pedido
semelhante  havia  sido  feito  em relação à  Fiocriz  mas,  neste  caso,  a  própria  fundação  já  informou
oficialmente,  a  alteração na  data  de  entrega  dos  insumos pela  farmacêutica  AstraZeneca.  A entrega
inicialmente prevista para o dia 9 de janeiro foi adiada para o dia 23 do mesmo mês. De acordo com a
Fiocruz, com o atraso, as primeiras doses da vacina devem ser  liberadas para o Programa Nacional de
Imunização (PNI) a partir do mês de março.                                                                               
Em relação ao ofício encaminhado ao presidente do Butantan, Dimas Covas, o Giac também questiona
qual a expectativa de produção para o primeiro semestre e para todo o ano de 2021.  A resposta oficial do
instituto  –  quando  for  entregue  ao  Giac  –  será  analisada  e  poderá  embasar  a  adoção  de  novas
providências pelo colegiado.

Texto: Secretaria de Comunicação Social da Procuradoria-Geral da República

Publicada nova edição do Boletim Covid-19 – Saúde Suplementar     

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou, nesta terça-feira (19/01),  nova edição do
Boletim Covid-19 – Saúde Suplementar. A publicação traz panorama do setor de planos de saúde, com
detalhamento dos dados econômico-financeiros, assistenciais e de demanda dos consumidores diante da
pandemia decorrente do novo coronavírus. 

De acordo com a ANS, o boletim objetiva monitorar a evolução de indicadores das operadoras de planos
de saúde para subsidiar análises da agência e oferecer informações à sociedade. 

Para acessar a Nota Técnica nº 1/2021/DIDES-DIFIS-DIOPE-DIPRO, cujo teor embasa as informações
divulgadas no boletim, clique aqui. 

Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar

Nota acerca do segundo pedido emergencial solicitado pelo Instituto Butantan

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concluiu, nesta terça-feira (19/01), o processo de
triagem dos documentos do segundo pedido de uso emergencial da vacina CoronaVac, pleiteado pelo
Instituto Butantan.

De acordo com a autarquia, a triagem foi concluída de forma satisfatória. O órgão avaliará, em até 10
dias, a solicitação de uso emergencial. 

• Diferenças entre o primeiro e segundo pedido de uso emergencial da vacina CoronaVac
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Segundo a Anvisa, o primeiro pedido de uso emergencial do imunizante CoronoVac, aprovado no último
domingo (17/01), se referia às vacinas importadas prontas e envasadas em monodose (suspensão aquosa
injetável, 0,5 mL/dose). Já a segunda solicitação de uso emergencial, trata de vacinas envasadas pelo
próprio Instituto Butantan e em frasco-ampola multidose. 

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

Campanha de vacinação contra a covid-19: profissionais de transporte passam a fazer parte do
grupo prioritário  

Informe Técnico da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, atualizado esta semana, incluiu
os profissionais de transporte (caminhoneiros; portuários, incluindo trabalhadores da área administrativa;
funcionários  das  companhias  aéreas  nacionais;  funcionários  de  empresas  metroferroviárias  de
passageiros e de cargas; funcionários de empresas brasileiras de navegação; e motoristas e cobradores de
transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso) no grupo prioritário de vacinação
contra o novo coronavírus. 

Para gozar da prioridade na imunização, os trabalhadores deverão comprovar, mediante documentação,
que fazem parte da categoria profissional contemplada pelo informe. 

PF e PRF coordenam segurança na distribuição das vacinas contra o novo coronavírus

O  Ministério  da  Justiça  e  Segurança  Pública,  por  meio  da  Secretaria  de  Operações  Integradas
(Seopi/MJSP), produziu plano emergencial de segurança e monitoramento da operação de distribuição
das vacinas contra o novo coronavírus. Em vigência desde de domingo (17/01), a estratégia designou a
coordenação da segurança do processo de distribuição, logística e armazenamento das doses, em âmbito
nacional, à Polícia Federal (PF) e à Polícia Rodoviária Federal (PRF). 

Consoante informações veiculadas pela Casa Civil da Presidência da República nos estados, as vacinas
serão entregues pelas polícias locais. 

Fonte: Casa Civil da Presidência da República

Conselho Federal de Medicina emite nota favorável à vacinação contra a covid-19

O Conselho Federal de Medicina (CFM) emitiu, na última semana, nota favorável à vacinação contra a
covid-19. De acordo com o texto, para controle e avanço da pandemia, bem como retomada plena das
atividades  econômicas  e  das  relações  em  sociedade,  será  fundamental  a  imunização  de  parcela  da
população: "O início de 2021 tem sido marcado pelo anúncio de imunizantes para a covid-19 que têm
sido aprovados em diferentes países para uso emergencial ou definitivo. Essa conquista, que resulta dos
grandes avanços tecnológicos e científicos na produção de medicamentos e vacinas, em especial nas
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últimas décadas, traz esperança para superação dessa crise sanitária.

Os resultados divulgados apontam taxas de eficácia que torna possível a redução do número de casos
de Covid-19 de maneira geral e, em particular, em relação às formas graves da doença. A imunização
de grande parcela da população é fundamental para que haja redução significativa da circulação do
vírus  e,  consequentemente,  da  transmissão.  Assim,  espera-se  controlar  o  avanço  da  pandemia  e
permitir a retomada plena das atividades econômicas e das relações em sociedade, tão logo grande
parte da população esteja vacinada."

O documento ressalta,  também, a necessidade da adoção de providências relativas à vacinação e às
condições adequadas de atendimento em saúde para os cidadãos. 

Fonte: Conselho Federal de Medicina

Concluída a distribuição de vacinas a todos os estados e Distrito Federal

O Ministério da Saúde, com o auxílio dos Ministérios da Defesa e da Justiça e das companhias aéreas
Azul, Gol, Tam e Voepass, concluiu, nesta terça-feira (19/01), o envio das vacinas contra a covid-19 para
todos os estados e Distrito Federal. 

Segundo o órgão, estima-se que 3 milhões de pessoas sejam imunizadas com as 6 milhões de doses da
vacina Coronovac. Nessa primeira etapa, integram o grupo prioritário para vacinação os profissionais de
saúde, idosos com mais de 60 anos e pessoas com deficiência institucionalizados e indígenas aldeados.

• Vacinação em comunidades indígenas brasileiras  

Dos 755 mil indígenas sob responsabilidade do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), 410
mil são maiores de 18 anos e serão imunizados na primeira fase da campanha nacional de vacinação
contra a covid-19. Além dos indíos, 20 mil profissionais de saúde das Equipes Multidisciplinares de
Saúde Indígena dos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) e o público específico amparado
pela Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental  (ADPF) nº 709 integrarão essa etapa.  

Crise sanitária em Manaus: Ministério da Saúde autoriza contratação emergencial de médicos

Mediante publicação do Edital nº 1, de 18 de janeiro de 2021, na última terça-feira (19/01), o Governo
Federal, por meio do Ministério da Saúde, autorizou a contratação emergencial de 108 médicos oriundos
do Programa Mais Médicos. Os profissionais contratados atuarão nos serviços da Atenção Primária do
município de Manaus (AM). 

Além dessa medida, para reforçar a assistência em saúde na capital amazonense, o órgão credenciou
novas equipes de Saúde da Família, de Atenção Primária e de Atenção Bucal (Portaria GM/MS nº 73, de
18 de janeiro de 2021) e suspenderá o recesso dos bolsistas do Programa Mais Médicos. 

 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-73-de-18-de-janeiro-de-2021-299451110
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-73-de-18-de-janeiro-de-2021-299451110
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-1-de-18-de-janeiro-de-2021-299735549
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/saude-autoriza-contratacao-emergencial-de-medicos-para-manaus
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5952986
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/governo-federal-inicia-vacinacao-contra-covid-19-nas-comunidades-indigenas-brasileiras
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-saude-conclui-distribuicao-da-vacina-contra-a-covid-19-para-todo-o-brasil


114 pacientes internados na rede estadual de saúde do Amazonas foram transferidos para outros
estados

Por intermédio do Comitê de Enfrentamento da Covid-19, coordenado pelo Ministério da Saúde, em
parceria com o governo do estado do Amazonas, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh)
e  o  Ministério  da  Defesa,  114  pacientes  internados  na  rede  estadual  de  saúde  do Amazonas  foram
transferidos para hospitais do Acre, Distrito Federal, Maranhão, Pernambuco, Piauí, João Pessoa, Rio
Grande do Norte, Pará e Goiás.

Segundo  o  Ministério  da  Saúde,  a  transferência  é  estabelecida  através  de  classificação  de  risco  do
protocolo de Manchester, que dispõe sobre as prioridades de atendimento de acordo com a gravidade dos
casos.                                                                                             

Usinas geradoras de   o  xigênio começam a ser instaladas em hospital de Campanha de Manaus  

Das  sete  usinas  geradoras  de  oxigênio  requisitadas  pelo  Governo  Federal  para  apoio  às  unidades
hospitalares situadas em Manaus (AM), duas começaram a ser instaladas na última terça-feira (19/01).

De acordo com o Ministério da Saúde, as duas usinas produzirão cerca de 26 metros cúbicos de oxigênio
por hora e serão capazes de atender 50 leitos clínicos das enfermarias de campanha estruturadas na área
externa do Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz. Outras três usinas serão destinadas aos hospitais
Platão Araújo, Francisca Mendes e instituto de Saúde da Criança do Amazonas (Icam). As duas restantes
serão entregues a unidades de saúde ainda em definição.

Além das sete usinas, o grupo Sírio Libanês doou mais cinco equipamentos à rede de saúde da capital
amazonense.

Situação epidemiológica do novo coronavírus no Brasil

Dados extraídos do sistema Localiza SUS, referentes ao período de 27 de março de 2020 a 19 de janeiro
de 2021, informam que o Brasil registra 8.573.864 casos de infecção pelo novo coronavírus e 211.491
óbitos decorrentes da doença.

Fonte: Ministério da Saúde

A pedido do MPF, STJ determina que gestores  do Amazonas forneçam informações  sobre  os
recursos públicos destinados à covid-19 e desabastecimento de oxigênio no estado

Em  atenção  a  pedido  do  Ministério  Público  Federal  (MPF),  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  (STJ)
determinou, ontem (19/01), que os gestores municipais e estaduais do Amazonas prestem informações,
no prazo de 48 horas, sobre  o recebimento e destinação dos recursos públicos federais repassados ao
estado para combate à covid-19. Os gestores devem detalhar, também, quando tiveram conhecimento do
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risco de desabastecimento de oxigênio na rede de saúde do estado.  

O inquérito tramita em segredo de justiça.

STJ decide que justiça federal é competente para julgar pedidos urgentes sobre fornecimento de
oxigên  io   contra a empresa White Martins  

Decisão proferida  pelo ministro  Jorge  Mussi,  no  Conflito  de  Competência  nº  177113/AM, declarou
competente o Juízo Federal da 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amazonas (SJAM) para
decidir, em caráter provisório, os pedidos urgentes sobre fornecimento de oxigênio medicinal para as
unidades de saúde do estado do Amazonas, ajuizados contra a empresa White Martins. 

De acordo com o magistrado, as demandas envolvendo o abastecimento de oxigênio são de interesse da
União, atraindo, dessa forma, a competência da justiça federal. Ressaltou, ainda, que a existência de
ações  propostas no juízo estadual e federal com o mesmo objeto e causa de pedir, podem gerar decisões
divergentes e conflitantes e agravar ainda mais a crise sanitária no estado.

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

Em   cumprimento   à de  terminação   do STF, AGU presta informações sobre medidas   adotadas   para  
normalizar a situação d  a saúde em   Manaus (AM)  

Em cumprimento à determinação prolatada pelo ministro Ricardo Lewandowski, nos autos da Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 756, o advogador-geral da União, José Levi do
Amaral  Júnior,  encaminhou  manifestação  atinente  às  ações  adotadas  pelo  Governo  Federal  para  a
normalização do atendimento à saúde em Manaus (AM).   Confira   a íntegra  .  

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

Diário Oficial da União

Visando  dar  publicidade  às  normas  relativas  ao  enfrentamento  do  novo coronavírus,  confira  abaixo
alguns atos publicados, entre os dias 18, 19 e 20 de janeiro de 2021, sobre o tema: 

 

Extrato de Acordo de Cooperação – acordo de Cooperação e outras avenças nº AGTT028/2020 que entre
si celebram a Universidade Federal de Santa Maria e a AstraZeneca do Brasil Ltda. Objeto: condução de
estudo controlado randomizado de fase III, para determinar a segurança, eficácia e imunogenicidade da
vacina ChAdOx1 nCoV-19 não replicante.

 

Extrato de Contrato nº  610/2020 – UASG 254445 – BIO-MANGUINHOS/FIO – objeto:  serviço de
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engenharia para adequação na área do ct03, cpfi (centro de processamento final), com substituição ampla
de materiais de piso, paredes e teto, com adequações elétricas e de ar-condicionado visando preparação
da área para envase da vacina da AstraZeneca e viabilidade de sanitização com peróxido de hidrogênio.

Extrato Prévio nº 7.478/2021 – a presidente da Comissão Interna de Biossegurança da Bio-manguinhos/
Fiocruz,  Dra.  Andressa  Guimarães  de  Sousa  Pinto,  solicita  à  Comissão  Técnica  Nacional  de
Biossegurança (CTNBio) parecer técnico para Extensão do Certificado de Qualidade em Biossegurança
para inclusão de uma segunda linha de envase para vacina Covid-19 recombinante (Seção de Envase de
Vacina Líquida do Departamento de Processamento Final – DEPFI), ao requerimento de extensão de
CQB  de  área  Física/instalações  do  DEPFI  (EPT  nº  7253/2020)  com  organismos  geneticamente
modificados da classe de risco 1.

 

Extrato Prévio nº 7.481/2021 – a empresa Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda solicita parecer técnico da
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) para o desenvolvimento de Estudo Clínico de
Fase  3  VAC31518COV3009  (Ensemble  2")  de  Vacina  Recombinante  Profilática  de  COVID-19:
VAC31518 (Ad26.COV2.S).

Extrato Prévio nº 7.482/2021 – a empresa Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda solicita parecer técnico da
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança  (CTNBio) para o desenvolvimento de Estudo Clínico de
Fase 2, VAC31518COV2004, da Vacina Profilática de COVID-19: CAC31518 (Ad26.COV2.S). 

Portaria GM/MS nº 73, de 18 de janeiro de 2021 – credencia o Município de Manaus (AM) a receberem
incentivos financeiros referentes aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), às equipes de Saúde da
Família (eSF), às equipes de Saúde Bucal (eSB) e equipes de Atenção Primária (eAP).

 

Portaria GM/MS nº 79,   de 18 de janeiro de 2021   – dispõe acerca da ampliação emergencial e temporária,
pelo período improrrogável de 1 (um) ano, do número de vagas para profissionais médicos, no âmbito do
Projeto  Mais  Médicos  para  o  Brasil,  para  o  Município  de  Manaus/AM,  em  razão  da  situação  de
emergência ocasionada pela pandemia decorrente do novo coronavírus. 

Portaria GM/MS nº 85, de 18 de janeiro de 2021 – aprova o repasse de recursos para Estados e Distrito
Federal, a título de financiamento, referente a janeiro, fevereiro e março de 2021, para aquisição de
medicamentos  do  Componente  Especializado  da  Assistência  Farmacêutica  conforme  Tabela  de
Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde.
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Portaria  nº  312/DG,  de  19  de  janeiro  de  2021 –  orienta  à  Superintendência  de  Fiscalização  e
Coordenação das Unidades Regionais (SFC) que, durante o período de emergência de saúde pública
decorrente  do  surto  de  coronavírus  (Sars-Cov2),  as  fiscalizações  deverão  se  pautar  pelo  arcabouço
normativo que rege a atuação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). 

Portaria nº 1.266, de 18 de janeiro de 2021 – prorroga por mais 2 (duas) competências, janeiro e fevereiro
de 2021, a interrupção da rotina de bloqueio dos créditos, suspensão e cessação dos benefícios por falta
de realização da comprovação de vida aos beneficiários residentes no Brasil ou no exterior.

Portaria GM-MD nº 147, de 13 de janeiro de 2021 – altera a Portaria Normativa nº 30/GM-MD, de 17 de
março de 2020, que estabelece medidas de proteção no âmbito do Ministério da Defesa e dos Comandos
das Forças Singulares para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do novo coronavírus.

Resolução nº 8.096-ANTAQ, de 19 de janeiro de 2021 – prioriza o embarque e desembarque de veículos
com cargas de material hospitalar ou oxigênio,  comprimido ou líquido refrigerado, destinado ao uso
hospitalar,  com  origem ou  destino  ao  Estado  do  Amazonas,  nas  travessias  reguladas  pela  Agência
Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

 

Fonte: Imprensa Nacional 

O GIAC permanece à disposição pelo e-mail pgr-gabinetecovid19@mpf.mp.br ou pelo telefone (61) 99173-
6539.

Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia Covid-19

Fontes de informação atinentes ao novo coronavírus

Ministério Público     

Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia Covid-19 (GIAC) - http://www.conexao.mp.br/
covid19/
Conselho Nacional do Ministério Público – https://www.cnmp.mp.br/portal/noticias?o=l.start_date&t
%5B%5D=&hash=164b143c45a9dec2205c9ab214b89d333b4e3f4e1c9133427d8ae40f9ab65a170276d  ba0  -  
fe3e6a555d0e9435de7c21bffd36d96db4e2b26b5a4cf7669ab31a68&q=&w1=after&d1=&w2=before&d2=
&tags%5B%5D=758&Search=
Conselho Nacional Procuradores-Gerais – http://mpbrasileiro-coronavirus.com.br/
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Ministério Público do Trabalho – https://mpt.mp.br/pgt/noticias/dia-do-trabalhador-conheca-as-acoes-
adotadas-pelo-mpt-durante-a-pandemia-da-covid-19

Poder Executivo 

Agência Nacional de Aviação Civil – https://www.anac.gov.br/coronavirus
Agência Nacional de Energia Elétrica – https://www.aneel.gov.br/noticias-covid-19
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – http://www.anp.gov.br/noticias/5678-
comunicado-acoes-da-anp-em-epoca-de-pandemia
Agência Nacional de Saúde Suplementar – http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/coronavirus-covid-
19
Agência Nacional de Telecomunicações – https://www.anatel.gov.br/institucional/component/content/arti-
cle/171-manchete/2541-acoes-do-setor-de-telecomunicacoes-no-combate-ao-coronavirus
Agência Nacional de Transportes Aquaviários – http://portal.antaq.gov.br/index.php/importante-corona-
virus/
Agência Nacional de Transportes Terrestres – http://www.antt.gov.br/salaImprensa/noticias/arquivos/
2020/03/Confira_as_acoes_da_ANTT_em_face_do_Covid19.html
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus
Banco Central do Brasil – https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/medidasdecombate_covid19
Casa Civil –  https://www.gov.br/casacivil/pt-br      e  https://www.gov.br/casacivil/pt-br/conteudos-coronavi-
rus/noticias-sobre-comunicacao-social     
Casa Civil (Atos Normativos) - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MK0syn9T2AbKfzQpchzqRqA-
Ecy6zXAnK5IxO-qALAT4/edit?usp=sharing e  http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/
quadro_portaria.htm     
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – http://www.cade.gov.br/coronavirus     
Conselho Nacional de Secretarias Municipais – https://www.conasems.org.br/covid-19/
Conselho Nacional de Secretários de Saúde – http://www.conass.org.br/coronavirus/
Controladoria-Geral da União – https://www.gov.br/cgu/pt-br/coronavirus
Fundo  Nacional  de  Saúde - https://portalfns.saude.gov.br/orientacoes-tecnicas/2489-publicada-portaria-
que-regulamenta-aplicacao-dos-recursos-de-emendas-parlamentares-preferencialmente-para-o-enfrenta-
mento-ao-coronavirus-covid-
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – https://www.ipea.gov.br/coronavirus/
Instituto Nacional de Propriedade Industrial –  http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/tecnolo-
gias-para-covid-19/ESTUDOS
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – https://www4.inmetro.gov.br/coronavirus
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - https://www.gov.br/agricultura/pt-br/mapacon-
tracoronavirus
Ministério da Cidadania – http://desenvolvimentosocial.gov.br/covid-19 e http://blog.mds.gov.br/redesu-
as/
Ministério da Defesa – https://operacaocovid19.defesa.gov.br/
Ministério  da Economia - https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/
covid-19/timeline
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Ministério da Educação - 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=86791
Ministério  da  Justiça - https://www.novo.justica.gov.br/news/coronavirus-confira-as-medidas-adotadas-
pelo-ministerio-da-justica-e-seguranca-publica
Ministério de Minas e Energia – http://www.mme.gov.br/web/guest/covid-19
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/co-
vid-19
Ministério das Relações Exteriores –  http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/alertas/covid-19-assis-
tencia-a-brasileiros
Ministério da Saúde – https://coronavirus.saude.gov.br/
Ministério da Saúde (Saúde Indígena) - https://www.saude.gov.br/saude-indigena/
Ministério do Turismo – http://www.turismo.gov.br/coronavirus.html
Planalto – https://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-covid-19

Poder Judiciário 

Conselho Nacional de Justiça – https://www.cnj.jus.br/coronavirus/
Superior Tribunal de Justiça - http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/STJ-no-Combate-ao-Coronavi-
rus.aspx
Supremo Tribunal Federal – https://transparencia.stf.jus.br/extensions/app_processo_covid19/index.html

Poder Legislativo

Câmara dos Deputados – https://www.camara.leg.br/temas/coronavirus
Senado Federal – https://www.senado.leg.br/senado/hotsites/covid/

Demais instituições     

Associações dos Juízes Federais do Brasil – https://www.ajufe.org.br/imprensa/noticias-covid-19
Associação  dos  Magistrados  Brasileiros –  https://www.amb.com.br/coronavirus-confira-decisoes-do-
judiciario-relacionadas-ao-enfrentamento-da-pandemia/?
doing_wp_cron=1586478574.7145249843597412109375     
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – https://www.anamatra.org.br/imprensa/
coronavirus
Associação Médica Brasileira – https://amb.org.br/coronavirus/
Confederação Nacional de Municípios – https://www.cnm.org.br/crises/principal/coronavirus/todos/1     
Conselho Federal de Farmácia – http://covid19.cff.org.br/
Conselho Federal de Medicina – http://portal.cfm.org.br/
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados –  https://www.enfam.jus.br/portal-
covid19/repositorio/
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Fundação  Oswaldo  Cruz  –  https://portal.fiocruz.br/coronavirus,  https://covid-19.procc.fiocruz.br/ e
https://unidos.fiocruz.br/
Organização Mundial de Saúde - https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Organização  Pan-Americana  de  Saúde  –  https://www.paho.org/bra/ e  https://www.paho.org/bra/in-
dex.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) - http://www.oecd.org/corona-
virus/en/     
Rede Covida –   https://covid19br.org/     
Tribunal de Contas da União –   https://portal.tcu.gov.br/coopera/     
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