
INFORMATIVO GIAC 116, de 25 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: 

PGR pede ao STF abertura de inquérito para apurar conduta de ministro da Saúde em relação a
Manaus (AM)

O procurador-geral da República, Augusto Aras, solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF),  neste
sábado (23/01), abertura de inquérito para apurar a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em
relação ao colapso da saúde pública em Manaus (AM), que registrou falta de oxigênio medicinal em
hospitais na semana passada. 

O pedido de inquérito decorre de representações formuladas por partidos políticos, que relataram conduta
omissiva do ministro e de seus auxiliares.  Augusto Aras instaurou, no último domingo (17/01), uma
Notícia  de  Fato,  na  qual  requisitou  esclarecimentos  a  Pazuello.  Após  analisar  as  informações,
apresentadas em ofício de quase 200 páginas, e atento à situação calamitosa de Manaus, o procurador-
geral considerou necessária a abertura de inquérito para investigar os fatos.

A solicitação ao STF cita o documento “Relatório parcial de ações – 6 a 16 de janeiro de 2021”, datado
do dia 17 deste mês, no qual o ministro informa que sua pasta teve conhecimento da iminente falta de
oxigênio no dia 8, por meio da empresa White Martins, fornecedora do produto. O Ministério da Saúde
iniciou a entrega de oxigênio apenas em 12 de janeiro, segundo as informações prestadas.

Em relação às prioridades do ministério em meio à crise, o PGR menciona que a pasta informou ter
distribuído 120 mil unidades de Hidroxicloroquina como medicamento para tratamento da covid-19 no
dia 14 de janeiro, às vésperas do colapso por falta de oxigênio.

“Considerando que a possível intempestividade nas ações do representado, o qual tinha dever legal e
possibilidade  de  agir  para  mitigar  os  resultados,  pode  caracterizar  omissão  passível  de
responsabilização cível, administrativa e/ou criminal, impõe-se o aprofundamento das investigações a
fim de se obter elementos informativos robustos para a deflagração de eventual ação judicial”, afirma o
procurador-geral. 

Como diligências iniciais, Augusto Aras solicita ao Supremo a oitiva do ministro e o envio dos autos para
a Polícia Federal, para a adoção das medidas investigativas cabíveis.
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Covid-19: Em nota pública, MPF defende a vacinação e o combate às fake news

O Ministério Público Federal (6CCR/MPF) e a Defensoria Pública da União (DPU) divulgaram, nesta
sexta-feira (22/01), nota pública em defesa da ampla vacinação de indígenas, quilombolas e ribeirinhos
contra a covid-19. No documento, os órgãos reforçam a importância da imunização das comunidades
tradicionais, consideradas mais vulneráveis à doença, e criticam a disseminação de notícias falsas acerca
da segurança e efeitos colaterais da vacina.

A nota  ressalta  que  as  vacinas  CoronaVac,  produzida  pelo  Instituto  Butantan  em  parceria  com  o
laboratório chinês Sinovac, e AstraZeneca, desenvolvida pela Universidade de Oxford com a Fiocruz,
foram  aprovadas  pela  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  (Anvisa),  tendo  sido  consideradas
seguras e eficazes para o controle da pandemia.

Alerta  ainda  para  a  necessidade  de  combater  as  chamadas  "fake  news",  verificando  junto  aos
profissionais da saúde e autoridades responsáveis pela vacinação “toda e qualquer informação ou notícia
no sentido de desacreditar ou contestar a garantia e a segurança das vacinas”, principalmente quando
compartilhada por meio de aplicativos de mensagens e mídias sociais.

A nota foi elaborada por integrantes do Grupo de Trabalho Saúde Indígena, da Câmara de Populações
Indígenas  e  Comunidades  Tradicionais  do  MPF  (6CCR),  e  representantes  dos  Grupos  de  Trabalho
Comunidades Indígenas e Comunidades Tradicionais, ambos da DPU

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

Anvisa autoriza a produção de oxigênio medicinal a 95% de teor 

Mediante edição da  Resolução RDC nº 461,  de 22 de janeiro de 2021,  publicada no último sábado
(23/01), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, excepcionalmente, a produção de
oxigênio medicinal – O2(g) - a 95% de teor, por meio do processo de liquefação criogênica. Consoante
informações da autarquia, a medida decorre do cenário de calamidade pública enfrentada, sobretudo, pelo
município Manaus (AM) em razão do desabastecimento desse insumo.

Posteriomente, a Anvisa publicará Nota Técnica complementar, a fim de orientar sobre a produção e a
distribuição do produto no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e do setor privado. 

                                                                                                                           

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Desde o início deste ano,   já foram registrados   mais de   2,3 mil novos casos   de infecção por covid-19  
nos sistemas prisional e socioeducativo

Análise  de  incidência e óbitos por covid-19 nos sistemas prisional e socioeducativo,  produzido pelo
Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e pelo Sistema de Execução de
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Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), em parceria com o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública,
apontou que, desde o início deste ano, 2.314 indivíduos privados de liberdade foram infectados pelo novo
coronavírus. 

Do surgimento da pandemia no país até 18 de janeiro de 2021, foram registrados, entre servidores do
sistema prisional e presos, 229 óbitos e 57.454 casos da doença. No sistema socioeducativo, apurou-se a
ocorrência de 27 óbitos de servidores e adolescentes privados de liberdade e 5.988 casos. 

Além do acompanhamento de casos e óbitos no âmbito do sistema prisional e socioeducativo, o CNJ, por
intermédio do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Medidas
Socioeducativas dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais (GMFs), divulgou a  15ª
edição do Monitoramento Local Covid-19.

A publicação abrange informações referentes às unidades da federação que enviaram dados acerca da
criação de comitês de acompanhamento de ações para enfrentamento da covid-19 no âmbito do sistema
prisional  e  socioeducativo  mediante:  alocação  de  recursos  para  prevenção  ao  novo  coronavírus;
destinação de verbas oriundas de penas pecuniárias; realização de testes para diagnóstico da covid-19; e
disponibilização de insumos.

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça 

Casa Civil noticia a instalação de mais uma usina de oxigênio em Manaus (AM)

O Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), localizado no município de Manaus (AM), recebeu, na
semana passada, 1 (uma) usina geradora de oxigênio. Desde quarta-feira, o equipamento tem produzido
até 30m³ de oxigênio por hora, quantitativo capaz de atender a demanda da unidade de saúde.

 

Fonte: Casa Civil da Presidência da República

Boletim Observatório Covid-19: nenhuma unidade da federação apresenta tendência de queda
nos dados de   incidência e   mortalidade por covid-19  

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) publicou nova edição do Boletim Observatório Covid-19, referente
às semanas epidemiológicas 1 e 2 (3/1 a 16/1/2021), com vistas a retratar o cenário epidemiológico do
país. 

De acordo com o boletim, nenhuma unidade da federação apresentou tendência de queda nos dados de
incidência e mortalidade decorrente do vírus Sars-CoV-2,  fato que aponta para o agravamento da crise
sanitária: "O quadro geral reflete o processo de recrudescimento da pandemia, iniciado no final de 2020,
com alguns estados apresentando situação muito preocupante em relação às Síndromes Respiratórias
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Agudas Graves (SRAG), incluindo os casos de covid-19, com taxas de incidência superiores a 10 casos
por 100 mil habitantes. Em algumas capitais, como Manaus, este valor chega a ser três vezes maior. Em
relação às taxas de ocupação de leitos de UTI Covid-19, 7 estados estão na zona de alerta crítica e 16 na
zona de alerta intermediária, com alguns apresentando tendências de crescimento no indicador."

O estudo aborda, ainda, os níveis de atividade da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), os dados
relativos  à  ocupação  dos  leitos  de  UTI  exclusivamente  habilitados  para  atendimento  de  pacientes
acometidos  pela  doença,  assim  como  os  desafios  e  cuidados  alusivos  à  vacinação  contra  o  novo
coronavírus. 

Fonte: Fundação Oswaldo Cruz 

Continua  válida    norma   que  permite  a  distribuição  de  kits  de  alimentação  diretamente  aos  
estudantes da educação básica

A Lei nº 13.987, de 7 de abril de 2020, cujo conteúdo permite a distribuição de kits de alimentação
diretamente  aos  alunos  da  educação  básica,  em  virtude  da  pandemia,  continua  válida.  Assim,  os
alimentos adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) poderão ser
entregues aos estudantes em localidades em que as aulas presenciais estejam suspensas.

                                                                                                                                     

Fonte: Ministério da Educação

Crise epidemiológica em Manaus: medidas de assistências executadas pelo Ministério da Saúde

Diante da crise epidemiológica em Manaus (AM), a escassez de insumos e a falta de leitos, o Ministério
da Saúde apresentou, na sexta-feira (22/01), informações sobre as ações estratégicas empreendidas para
mitigar o efeito da pandemia no município. 

De acordo com o órgão,  a  capital  amazonense  contará  com mais  50  leitos  clínicos  e  mais  de  100
profissionais de saúde oriundos do Programa Mais Médicos Brasil. 

Em relação ao abastecimento de oxigênio, no início da tarde de domingo (24/01), o município recebeu
160.000m³ do gás por intermédio de comboio de seis carretas vindas de Porto Velho (RO). Além disso,
12 usinas geradoras de oxigênio serão destinadas às unidades de saúde locais: "no total, o MS vai trazer e
implantar no estado 12 usinas geradoras de oxigênio, sete delas requisitadas junto a empresas brasileiras
e que estão chegando a Manaus.  Duas já foram instaladas para atender a  Enfermaria de Campanha,
também montada pelo MS em parceria com o Exército Brasileiro, que vai ampliar em mais 50 o número
de leitos do Hospital Delphina Aziz. As duas usinas têm capacidade para produzir 26 metros cúbicos de
oxigênio por hora, suficientes para atender os 50 leitos clínicos da enfermaria de campanha.

Outras duas usinas começaram a ser montadas na quinta-feira – uma no Hospital Universitário Francisca
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Mendes,  zona Norte,  que é o centro de referência da alta complexidade em cirurgia Cardiovascular,
Cardiologia Intervencionista, Cirurgia Vascular de Alta Complexidade, Endovascular e Elotrofisiologia.
A segunda está sendo instalada no Hospital e Pronto-Socorro Dr João Lúcio, zona Leste, que integra a
rede estadual de urgência e emergência, referência no atendimento de neurocirurgia e politrauma, com
cirurgias de alta complexidade para vítimas de acidente de trânsito e acidente vascular cerebral.

Também já está definido que a quinta usina será instalada no Instituto de Saúde da Criança do Amazonas
(Icam) e ainda não estão estabelecidos os hospitais que receberão as duas usinas restantes. Além das sete
usinas destinadas pelo MS, outras cinco doadas pelo Sírio Libanês serão destinadas ao interior."

O órgão informou que, monitora, diariamente, o nível de oxigênio na rede hospitalar, bem como presta
auxílio no transporte do insumo. A partir de sábado (23/01) até o dia 27 de janeiro, estima-se a chegada
de balsas com mais 180.000m³ de oxigênio. 

Para consecução dessas iniciativas, o Ministério da Saúde manterá o Centro de Operação de Emergência
(COE), instituído em parceria com o Governo do Estado do Amazonas e a Força Nacional do SUS. A
COE atua  na  identificação  dos  problemas,  soluções  e  operações  necessárias  para  controle  da  crise
sanitária em Manaus. 

Ministério da Saúde criará Fundo Epidemiológico para reforço da imunização e  m localidades  
mais afetadas pela pandemia

Em parceria  com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de
Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), o Ministério da Saúde irá criar Fundo Epidemiológico
destinado ao reforço da imunização em algumas localidades brasileiras.  

De acordo com o MS, o fundo destinará uma cota das novas doses de vacinas contra a covid-19 às
regiões  mais  afetadas  pela  pandemia.  Inicialmente,  o  estado  do  Amazonas  será  contemplado  pela
iniciativa. 

Esclarecimentos acerca das tratativas para aquisição da vacina produzida pela Pfizer

O Ministério da Saúde publicou, no sábado (23/01), esclarecimentos acerca das tratativas para aquisição
das  vacinas  contra o novo coronavírus  produzidas  pela  Pfizer.  O documento menciona que  o órgão
reuniu-se  várias  vezes  com  a  empresa,  entretanto,  em  razão  do  número  insuficiente  de  doses
disponibilizadas ao Brasil e de cláusulas "leoninas e abusivas" estabelecidas pelo laboratório, gerou-se
uma barreira de negociação e compra. 

Segundo a pasta, o governo brasileiro encontra-se em negociação avançada com outros laboratórios, e
prossegue em contato com a empresa Pfizer. Confira a íntegra.

Após  a  chegada  das  vacinas  de  Oxford  ao  Brasil,  Ministério  da  Saúde  inicia  a  2ª  fase  de
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distribuição dos imunizantes contra a covid-19   

Dando continuidade ao Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, o Ministério da Saúde iniciou,
no último sábado (23/01), a 2ª fase de distribuição das vacinas aos estados e Distrito Federal. Neste
momento,  serão  entregues  as  2  milhões  de  doses  da  vacina  de  Oxford,  produzidas  pelo  laboratório
indiano Serum.

Acesse aqui, a pauta de distribuição dos imunizant  es   e quantitativo de vacinas por público-alvo. 

Publicação do boletim referente à semana epidemiológica nº 2 (10 a 16/1/2021)

O Ministério da Saúde divulgou o Boletim Epidemiológico nº 2, relativo à semana epidemiológica (SE) 2
(10 a 16/1/2021), a fim de divulgar panorama da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, mediante
dados de casos e óbitos decorrentes da doença, notificações concernentes à Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG) e informações sobre a vigilância laboratorial.

Segundo a publicação, de 26 de fevereiro de 2020 a 16 de janeiro de 2021, foram confirmados 8.455.059
casos  de  infecção  humana  pelo  vírus  Sars-CoV-2  e,  desse  total,  209.296  óbitos.  Na  semana
epidemiológica  2,  registraram-se  379.061  novos  casos  e  6.665  óbitos.  Nesse  sentido,  o  relatório
demonstra que as taxas de incidência e de mortalidade foram de 3.992,8 casos e 98,8 óbitos a cada 100
mil habitantes, respectivamente.

De  acordo  com  o  documento,  comparando  os  registros  da  SE  2  com  a  SE  anterior,  observa-se
estabilidade no número de casos e óbitos por covid-19. 

Dados da semana epidemiológica 2 (10 a 16/1/2021)

• Número de novos casos, por região: Região Centro-Oeste – 32.740 casos; Região Nordeste –
66.724 casos;  Região Norte  – 40.506 casos; Região Sudeste – 161.637 casos;  Região Sul –
77.454 casos.

• Número de novos óbitos, por região: Região Centro-Oeste – 425 óbitos; Região Nordeste –
865 óbitos;  Região Norte – 739 óbitos;  Região Sudeste  – 3.586 óbitos;  Região  Sul  – 1.050
óbitos.                                                                                                                      

• Coeficiência de incidência de casos, por região: Região Centro-Oeste – 5.688,1 casos/100 mil
habitantes;  Região  Nordeste  –  3.532,5  casos/100  mil  habitantes;  Região  Norte  –  4.986,6
casos/100  mil  habitantes;  Região  Sudeste  –  3.383,8  casos/100  mil  habitantes;  Região  Sul:
5.121,8 casos/100 mil habitantes.

• Coeficiência  de  incidência  de  mortalidade,  por  região: Região  Centro-Oeste  –  114,3
óbitos/100 mil habitantes; Região Nordeste – 86,6 óbitos/100 mil habitantes; Região Norte –
104,2 óbitos/100 mil habitantes; Região Sudeste – 108,4 óbitos/100 mil habitantes; Região Sul –
82,2 óbitos/100 mil habitantes. 
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Situação epidemiológica do novo coronavírus no Brasil

Dados extraídos do sistema Localiza SUS, referentes ao período de 27 de março de 2020 a 24 de janeiro
de 2021, informam que o Brasil registra 8.844.577 casos de infecção pelo novo coronavírus e 217.037
óbitos decorrentes da doença.                                                                                                      

Fonte: Ministério da Saúde

Diário Oficial da União

Visando  dar  publicidade  às  normas  relativas  ao  enfrentamento  do  novo  coronavírus,  confira  abaixo
alguns atos publicados, entre os dias 23 e 25 de janeiro de 2021, sobre o tema: 

Portaria  Conjunta  ALF/MSN e ALF/AEG nº 1,  de 22 de janeiro  de 2021 – disciplina as  atividades
desenvolvidas  pelas  equipes  aduaneiras  que  atuam  nos  recintos  alfandegados  jurisdicionados  pelas
Alfândegas  do  Porto  de  Manaus  e  do  Aeroporto  Eduardo  Gomes  relacionadas  à  verificação  física,
conferência de trânsito e acompanhamento fiscal, a título provisório, em decorrência do agravamento da
emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus.

Portaria Funasa nº 383, de 21 de janeiro de 2021 – altera a Portaria nº 6174, de 30 de dezembro de 2020,
que dispõe sobre medidas administrativas excepcionais para a garantia de continuidade dos instrumentos
de  repasse,  decorrente  do estado de calamidade pública  pelo novo coronavírus,  previsto no Decreto
Legislativo nº 6, de 20.03.2020 e de acordo com a Portaria nº 134, de 30 de março de 2020 e Decreto nº
10.594, de 29 de dezembro de 2020.

Resolução RDC nº 461, de 22 de janeiro de 2021 – altera a Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº
392, de 26 de maio de 2020, para prever excepcionalidade de especificação de teor de oxigênio de uso
medicinal. 

 

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/web/dou/-/resolucao-rdc-n-461-de-22-de-janeiro-de-2021-300303804
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-funasa-n-383-de-21-de-janeiro-de-2021-300432876
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-alf/mns-e-alf/aeg-n-1-de-22-de-janeiro-de-2021-300440196
https://www.in.gov.br/inicio
https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html


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/
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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
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/
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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/
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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