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editorial

Informação em saúde em tempos de novo coronavírus (COVID-19)
Quando é preciso tomar decisões importantes sobre questões de saúde, as informações
devem ser procuradas em instituições e com pessoas de credibilidade, por serem especialistas e/ou
adotarem formas e conteúdos mais adequados ou corretos no tratamento da temática com as
pessoas e com a sociedade.
A procura de informações sobre o novo coronavírus (COVID-19) deve ser a mais adequada
possível, para se encontrar a informação pertinente, relevante e correta.
Assim, em comemoração ao Dia do Bibliotecário, 12 de março, o boletim abrainfo reúne e
divulga 12 fontes de informações de utilidade pública sobre o novo coronavírus que possam ser úteis
neste momento delicado do país e do mundo.

informação de utilidade pública

12 fontes de Informação sobre COVID-19
As fontes de informação sobre o COVID-19, neste boletim:
- são sites e contatos de instituições públicas ligadas à saúde e/ou que estão envolvidas com
ações sobre o novo coronavírus e para proteção da saúde das pessoas;
- foram coletadas no período de 11 a 14 de março de 2020 pelo responsável por esta edição
do boletim abrainfo;
- poderão ter seus links e conteúdos alterados pelas instituições que os elaboraram e os
divulgaram;
- direcionam para conteúdos que não são da responsabilidade da ABRAINFO;
- devem ser utilizadas com responsabilidade e de acordo com os contextos a serem
estudados, trabalhados e aplicados;
- são importantes, mas não são as únicas, de forma que deve ser explorada a busca por
atualizações dessas e outras fontes informações e conteúdos envolvendo o novo coronavírus
(COVID-19).
1 Portal Regional da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde)
Site específico da Biblioteca Virtual em Saúde sobre o novo coronavírus (COVID-19). A BVS é ligada
ao Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME) da
Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), integrante da Organização Mundial da Saúde
(OMS) e, esta, subordinada à Organização das Nações Unidas (ONU).
https://bvsalud.org/vitrinas/post_vitrines/novo_coronavirus/
2 Site da Organização Mundial da Saúde (OMS), em idiomas não-portugueses
Site específico da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o novo coronavírus (COVID-19)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
3 Site do Ministério da Saúde (Brasil)
Site específico do Ministério da Saúde do Brasil sobre o novo coronavírus (COVID-19). Também está
disponível o telefone de atendimento do Ministério da Saúde: 136.
https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus
https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus/sobre-a-doenca#casossuspeito
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4 App Coronavírus-SUS
Aplicativo do Ministério da Saúde (Brasil) sobre o COVID-19. O app pode ser baixado pelo celular
com sistemas a seguir:
- Android, no Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.datasus.guardioes&hl=pt_BR
iOS, no Apple Store:
https://apps.apple.com/br/app/coronav%C3%ADrus-sus/id1408008382
5 Site Coronavírus COVID-19 Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ
Site específico da Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ com orientações sobre o COVID-19.
https://coronavirus.ufrj.br/
6 Sites das Secretarias Estaduais de Saúde
Sites das secretarias estaduais de saúde que elaboram e disponibilizam informações e orientações
para profissionais e sociedade em geral sobre o novo coronavírus (COVID-19).
AC - Acre: http://saude.acre.gov.br/
AL - Alagoas: http://www.saude.al.gov.br/
AP - Amapá: https://saude.portal.ap.gov.br/noticia/0903/coronavirus-sintomas-prevencao-ecuidados
AM - Amazonas: http://www.saude.am.gov.br/painel/corona/
BA- Bahia: http://www.saude.ba.gov.br/temasdesaude/coronavirus/
CE - Ceará: https://www.saude.ce.gov.br/coronavirus-covid-19/
ES - Espírito Santo: https://saude.es.gov.br/
MA - Maranhão: http://www.saude.ma.gov.br/
MG - Minas Gerais: https://www.saude.mg.gov.br/coronavirus
PA - Pará: http://www.saude.pa.gov.br/coronavirus/
PB - Paraíba: https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/coronavirus
PR - Paraná: http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3506
PE - Pernambuco: https://www.cievspe.com/novo-coronavirus-2019-ncov
PI - Piauí: http://www.saude.pi.gov.br/
RJ - Rio de Janeiro: https://www.saude.rj.gov.br/
RN - Rio Grande do Norte:
http://www.saude.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=223456&ACT=&PAGE=&PARM=&LBL
=MAT%C9RIA
RS - Rio Grande do Sul: https://saude.rs.gov.br/coronavirus
RO - Rondônia: http://www.rondonia.ro.gov.br/sesau/
RR - Roraima: https://www.saude.rr.gov.br/index.php/informacoesx/coronavirus/informacoescoronavirus
SC - Santa Catarina: http://www.saude.sc.gov.br/coronavirus/
SP - São Paulo: http://saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/
SE - Sergipe: https://www.saude.se.gov.br/?p=38287
TO - Tocantins: https://saude.to.gov.br/cievs---centro-de-informacoes-estrategicas-de-vigilanciaem-saude/coronavirus-covid-19/
7 Secretarias Municipais de Saúde pelo site do CONASEMS
Site do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) que reúne informações
selecionar o Estado e o Município.
https://www.conasems.org.br/rede-conasems/dados/
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8 Unidades Básicas de Saúde (UBS), em lista
Lista de Unidades Básicas de Saúde de cada município brasileiro que podem prestar atendimento
sobre suspeita e tratamento de coronavírus (COVID-19). A lista tem divulgação realizada pelo
Ministério da Saúde (Brasil).
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/03/Unidades-B--sicas-de-Sa--deCORONAV--RUS.pdf
9 Hospitais e órgãos públicos especializados em infectologia e afins, em lista
Lista de hospitais de cada Estado brasileiro que podem prestar atendimento ou informações sobre
coronavírus (COVID-19). A lista tem divulgação realizada pelo Ministério da Saúde (Brasil).
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/03/Hospitais-estaduaisCORONAV--RUS.pdf
10 - Site da ANVISA
Site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) especificamente sobre COVID-19.
http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus
11 Página de site da ANVISA para aeroportos
Site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) tem publicação específica sobre
prevenção e detecção referentes ao COVID-19 em aeroportos.
http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus/noticias//asset_publisher/3WSYdp5mIC2e/content/coronavirus-confira-as-orientacoes-paraaeroportos/219201?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fcoronavir
us%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_3WSYdp5mIC2e%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state
%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
12 Página de site da INFRAERO
Página da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO) com informações sobre o
COVID-19 em relação aos aeroportos.
http://www4.infraero.gov.br/imprensa/noticias/orientacoes-do-ministerio-da-saude-sobre-ocoronavirus/

boletim abrainfo, São Paulo, SP, v. 2, n. 3, versão 1, p. 1-5, mar. 2020, Página 5 de 5

expediente, contato e informações
abrainfo associação brasileira de profissionais da informação
- no Facebook: https://pt-br.facebook.com/groups/126172034187521/
- no Twitter: https://twitter.com/abrainfo
- em ambiente WordPress: http://abrainfo.org.br/novo/
- no Google Sites: https://sites.google.com/view/abrainfo/abrainfo
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