
INFORMATIVO GIAC 115, de 22 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: 

Covid-19:  ministro  da  Saúde  apresenta  esclarecimentos  ao  PGR  sobre  atuação  na  crise  em
Manaus (AM)

O procurador-geral da República, Augusto Aras, recebeu, nesta quinta-feira (21/01), o ministro da Saúde,
Eduardo  Pazuello,  que solicitou  audiência  para  apresentar,  presencialmente,  esclarecimentos  sobre a
atuação do ministério  em relação à  crise  vivenciada  em Manaus na  semana passada,  quando faltou
oxigênio medicinal em hospitais. Pazuello estava acompanhado de assessores das áreas técnica e jurídica
do ministério. 

No domingo (17/01), o PGR pediu informações ao ministro para instruir apuração preliminar sobre a
atuação da pasta. A apuração foi instaurada a partir de representação formulada pelo partido Cidadania,
que sustenta ter havido omissão do Ministério da Saúde no episódio. Ao final da apuração, com o envio
dos esclarecimentos também por escrito, e considerando outras informações já obtidas pelo órgão, a PGR
analisará eventuais providências cabíveis. 

Além  da  apuração  sobre  Pazuello,  Augusto  Aras  determinou,  no  sábado  (16/01),  investigação  do
governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), do atual e do ex-prefeito de Manaus, que devem prestar
esclarecimentos no âmbito de inquérito que tramita no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Desde que tomou conhecimento da situação de Manaus, a PGR, por meio do Gabinete Integrado de
Acompanhamento da Epidemia Covid-19 (Giac), adotou medidas para solucionar emergencialmente o
problema  da  falta  de  oxigênio,  em  paralelo  com  as  medidas  para  responsabilização  de  eventuais
culpados. A PGR promoveu diálogo entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), as Forças
Armadas, o Ministério da Saúde, a empresa White Martins, fornecedora de oxigênio medicinal, e outros
órgãos. 

O esforço  conjunto  resultou  na  chegada do produto a Manaus na  sexta-feira  (15/01).  Augusto  Aras
também requisitou ao Ministério da Saúde a abertura de inquérito epidemiológico e sanitário, previsto
em lei, para elucidar as causas que levaram ao colapso em Manaus e evitar que o cenário se repita em
outras partes do país.
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Covid-19:  Giac  mantém  diálogo  com  governadores  do  Pará  e  do  Amazonas  para  evitar
agravamento de crise

A subprocuradora-geral da República Lindôra Araújo, coordenadora interina do Gabinete  Integrado de
Acompanhamento da Epidemia Covid-19 (Giac), conversou nesta sexta-feira (22) com o governador do
Pará, Helder Barbalho (MDB), sobre a situação dos estoques de oxigênio medicinal nos hospitais da
região de Santarém, próximo à divisa com o Amazonas.

O governador informou ao Giac que adquiriu 500 cilindros de oxigênio para distribuir aos municípios da
região a partir de terça-feira (26) a fim de evitar desabastecimento. O estado também instalou uma usina
de oxigênio em Oriximiná e disponibilizou quatro helicópteros e dois aviões para realizar o serviço de
transferência de pacientes que necessitem.

A coordenadora interina do Giac também conversou nesta sexta-feira com o governador do Amazonas,
Wilson Lima (PSC), sobre recomendação do Ministério Público Federal (MPF) para que o estado amplie
as restrições sanitárias que estão em vigor, com o objetivo de conter a disseminação da doença. Na
semana passada, Manaus registrou falta de oxigênio em hospitais. O documento foi enviado nesta sexta-
feira (22).

A partir de diálogo entre o Giac, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Ministério da
Saúde,  as  Forças Armadas,  a empresa  White  Martins,  fornecedora de oxigênio,  e  outros  órgãos,  foi
possível chegar a soluções emergenciais, com a chegada do produto à capital amazonense na última
sexta-feira (15).

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

Anvisa divulga nota técnica destinada aos serviços de vacinação     

Com  o  objetivo  de  fornecer  orientações  aos  serviços  de  vacinação  e  auxiliar  o  planejamento  das
atividades  referentes  à  campanha  de  vacinação  contra  o  novo  coronavírus,  a  Agência  Nacional  de
Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou, hoje, sexta-feira (22/01), a Nota Técnica nº 12/2021/  SEI/GRECS/  
GGTES/DIRE1/ANVISA. 

Segundo a autarquia, as recomendações, oriundas do texto técnico, complementam o conteúdo do Plano
Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. 

Aprovado o segundo pedido de uso emergencial da vacina Coronavac

A Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  (Anvisa)  aprovou,  nesta  sexta-feira  (22/01),  o  segundo
pedido emergencial da vacina CoronaVac, solicitado pelo Instituto Butantan. 

• Diferenças entre o primeiro e segundo pedido de uso emergencial da vacina CoronaVac 

De acordo com a agência reguladora, o primeiro pedido de uso emergencial do imunizante CoronoVac,
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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. 

Para acessar a íntegra do voto que subsidiou a aprovação do pedido, clique aqui. 

Anvisa e o laboratório União Química se reúnem para tratar sobre a vacina Sputnik V

Na última  quinta-feira  (21/01),  a  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  (Anvisa)  se  reuniu  com
representantes do laboratório União Química, responsável pela vacina Sputnik V no país. 

Na ocasião, a União Química apresentou informações acerca do imunizante e manifestou interesse em
cumprir  as  etapas  regulatórias  exigidas  pela  Anvisa  para  realização  de  estudo  clínico  no  Brasil  e
autorização do uso emergencial da vacina. 

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Divulgada lista de empresas aéreas e de taxi-aéreo autorizadas para o transporte de oxigênio

Diante do cenário epidemiológico decorrente do novo coronavírus e da escassez de insumos médicos em
algumas localidades brasileiras, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) divulgou lista de empresas
aéreas e de táxi-aéreo autorizadas a transportar oxigênio no país. De acordo com a autarquia, a iniciativa
confere agilidade e amplia a contratação de aeronaves, facilitando, desse modo, o transporte de itens
hospitalares utilizados  no combate à pandemia. 

Além dessa medida, o órgão detalhou outras ações emergenciais adotadas no âmbito do setor aéreo: 

• Flexibilização da jornada de trabalho de tripulantes  ;  

• Autorização  para o  transporte  de  artigos  perigosos,  relacionados ao  combate  à  covid-19,  na  
cabine de pasageiros das aeronaves; 

• Aprovação de alterações em aeronaves para o transporte de passageiros usando dispositivos de  
isolamento de pacientes;

• Permissão para o transporte de pacientes em voos fretados com empresas de linha aérea; 

Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil 

C  FM pede ao Ministério da Saúde retirada imediata do aplicativo TrateCov  

Mediante publicação de nota, o Conselho Federal de Medicina (CFM) solicitou ao Ministério da Saúde
(MS) retirada imediata do ar do aplicativo TrateCov. A ferramenta, desenvolvida pelo MS, possuiria
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como objetivo     aprimorar e agilizar a detecção do novo coronavírus. 

Entretanto, consoante informações do CFM, após análise realizada por conselheiros, assessores técnicos
e jurídicos, constataram-se inconsistências na plataforma. Confira: 

• Não preserva adequadamente o sigilo das informações;

• Permite seu preenchimento por profissionais não médicos;

• Assegura a validação científica a drogas que não contam com esse reconhecimento internacional;

• Induz à automedicação e à interferência na autonomia dos médicos;

• Não deixa claro, em nenhum momento, a finalidade do uso dos dados preenchidos pelos médicos
assistentes.

Fonte: Conselho Federal de Medicina

Duas milhões de doses da vacina de Oxford devem chegar ao Brasil nesta sexta-feira (22/  01  )  

Duas milhões de doses da vacina de Oxford, adquiridas pelo Governo Federal junto ao Instituto Serum,
situado na Índia, devem chegar ao Brasil nesta sexta-feira (22/01). 

De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), após a chegada ao país, os imunizantes deverão
passar por conferência de qualidade e segurança, rotulagem e etiquetagem das caixas com informações
em português. Depois dessa etapa, a Fiocruz prevê que as vacinas estejam prontas para distribuição no
período da tarde do próximo sábado (23/01). 

Confirmada reinfecção por nova linhagem do vírus Sars-CoV-2, identificada no Amazonas

O Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia), em trabalho conjunto com a Fundação
de Vigilância em Saúde do Amazonas, (FVS-AM) confirmou caso de reinfecção por nova linhagem do
vírus Sars-CoV-2 (B.1.1.28.1 ou P.1), identificada no Amazonas: "A confirmação do caso de reinfecção
se deu ao concluirmos o sequenciamento genético das amostras, compararmos a primeira infecção e a
segunda, o que mostrou se tratarem de linhagens diferentes.  Esse era o último critério que estava
faltando para confirmar o caso de reinfecção" afirmou o virologista e pesquisador Felipe Naveca. 

A reinfecção pela nova variante se manifestou, no mês de dezembro/2020, em uma mulher de 29 anos de
idade do estado do Amazonas. 

Fonte: Fundação Oswaldo Cruz 

Projeto ImunizaSUS: em parceria com o Conasems, Ministério da Saúde capacitará profissionais
de saúde que atuam em salas de vacinação

O Ministério  da Saúde,  em parceria  com o Conselho Nacional  de  Secretarias  Municipais  de  Saúde
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(Conasems), capacitará, por meio do Projeto ImunizaSUS, 94,5 mil profissionais de saúde que atuam em
salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS). Para consecução da iniciativa, serão investidos R$
58 milhões em recursos federais. 

Segundo o órgão, a capacitação visa qualificar e orientar os profissionais de saúde acerca das vacinas
disponíveis no Programa Nacional de Imunizações (PNI). 

Crise Sanitária em Manaus: após autorização para recrutamento emergencial de médicos,    mais  
de   150 profissionais manifestam interesse em atuar no município  

Após autorizar a contratação emergencial de médicos para atuação nos serviços da Atenção Primária de
Manaus/AM (Edital nº 1, de 18 de janeiro de 2021), o Ministério da Saúde informou, na quinta-feira
(21/01), o recebimento de 153 inscrições de profissionais interessados em reforçar o enfrentamento da
covid-19 no município. 

Na próxima segunda-feira (25/01), será disponibilizado o resultado do chamamento público. 

Ministério da Saúde expede ofício alertando para a importância de seguir o Plano Nacional de
Vacinação contra a covid-19

O Ministério da Saúde expediu, na terça-feira (19/01), ofício ao Conselho Nacional de Secretários de
Saúde (Conass), ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), aos secretários
estaduais de saúde e aos Conselhos Estaduais das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) com vistas
a solicitar  que  toda  a  rede pública  de saúde observe as  diretrizes estipuladas no  Plano Nacional  de
Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19.

A medida visa garantir que o país disponha de vacinas suficientes para imunizar, com as duas doses
previstas, o grupo prioritário amparado pela 1ª fase da campanha de vacinação. 

Situação epidemiológica do novo coronavírus no Brasil

Dados extraídos do sistema Localiza SUS, referentes ao período de 27 de março de 2020 a 21 de janeiro
de 2021, informam que o Brasil registra 8.697.368 casos de infecção pelo novo coronavírus e 214.147
óbitos decorrentes da doença.

Fonte: Ministério da Saúde

Criação de nova rota para transporte de oxigênio pela BR-319/AM

Por meio de cooperação interinstitucional, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(DNIT) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciaram, na quarta-feira (20/01), a Operação Oxigênio. A
ação objetiva possibilitar o transporte de oxigênio e demais insumos médicos de Porto Velho (RO) até
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Manaus (AM), pela BR-319/AM. 

Segundo o Ministério da Infraestrutura, a rota, que conta com comboios de suporte aos caminhões e
escolta da PRF, reduz em até seis dias o deslocamento dos materiais. 

Fonte: Ministério da Infraestrutura 

STF determina que Anvisa preste informações sobre análise da vacina Sputnik V

Em decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6661, ajuizada pelo Estado da
Bahia,  o ministro Ricardo Lewandowski determinou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) manifeste, em 72 horas, se recebeu pedido para uso emergencial da vacina Sputnik V e, em caso
positivo, informe em que estágio se encontra a análise do imunizante, bem como eventuais pendências a
serem cumpridas pela instituição solicitante. 

O requerente, que firmou Termo de Cooperação com o Fundo Russo de Investimentos Diretos quanto à
vacina Sputnik V, pleiteia  ao Supremo Tribunal Federal (STF) a possibilidade de os entes federados
iniciarem  a  imunização  contra  a  covid-19,  independentemente  do  início  da  campanha  nacional  de
vacinação. Requer, ainda, autorização para importação e distribuição de vacina não registrada perante a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que possua registro por agência reguladora regional
de referência certificada pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). 

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 20, 21 e 22 de janeiro de 2021, sobre o tema: 

Convênio ICMS nº 3, de 21 de janeiro de 2021 – ficam os Estados do Maranhão, Pará e Pernambuco
autorizados a conceder isenção do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) incidente
nas saídas interestaduais de oxigênio medicinal, destinadas ao Estado do Amazonas, em razão da crise
sanitária provocada pela  covid-19, observadas as condições e limites estabelecidos na sua legislação
interna.

Edital nº 1, de 18 de janeiro de 2021 (Chamamento Público de médicos para ocupação de vagas no
município de Manaus/AM) - torna pública a realização de chamamento público de médicos formados em
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instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil para adesão ao Projeto
Mais Médicos para o Brasil exclusivamente no município de Manaus/AM, pelo período improrrogável de
1 (um) ano. (Republicado por ter saído no DOU de 19-1-2021, Seção 3, página 167, com incorreção no
original).

Edital de Chamamento nº 2, de 20 de janeiro de 2021 – resolve tornar público o Edital de Chamamento
para as Clínicas de Vacinação privadas, com a finalidade de fornecer as informações necessárias para o
cadastro  das  mesmas  no  VigiMed,  o  sistema  eletrônico  de  notificação  de  eventos  adversos  a
medicamentos e vacinas da Anvisa, conforme Anexo

Extrato de Dispensa de Licitação nº 2/2021 (UASG 257027) - nº processo: 25037000085202172. Objeto:
contratação  emergencial  de  horas  voo,  aeronave  MONOMOTOR, tipo  CARAVAN, para  entrada  de
equipes,  transporte de pessoas, transporte  de insumos estratégicos a serem utilizados diretamente no
enfrentamento  da  covid-19,  como  EPIs,  medicamentos  e  demais  insumos,  bem  como  logística  de
vacinação para todos os DSEIs do estado do Amazonas e de Roraima.

Portaria  MC  nº  594,  de  19  de  janeiro  de  2021 –  estabelece  critério  para  a  seleção  de  atletas  de
modalidades dos programas olímpico e paralímpico a serem beneficiados pelo Programa Bolsa Atleta, no
exercício de 2021, em razão da situação de emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do novo coronavírus. 

Portaria  Contran  nº  196,  de  21  de  janeiro  de  2021 –  dispõe  sobre  os  prazos  de  processos  e  de
procedimentos afetos aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e às entidades públicas e
privadas prestadoras de serviços relacionados ao trânsito, por força das medidas de enfrentamento da
pandemia de Covid-19 no Estado do Amazonas.

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

 

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-contran-n-196-de-21-de-janeiro-de-2021-300159407
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mc-n-594-de-19-de-janeiro-de-2021-299976368
https://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-n-2/2021-uasg-257027-300260988
https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-de-chamamento-n-2-de-20-de-janeiro-de-2021-300261431


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/
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-
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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
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
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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/
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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