
As fontes de dados qualitativos utilizadas na construção desta linha do tempo – 
Pandemia de Covid-19 no Brasil foram múltiplas. Para os dados qualitativos, as 
principais fontes foram: linha do tempo do projeto “O tempo presente na Fiocruz: 
ciência e saúde no enfrentamento da pandemia de Covid-19” da Casa Oswaldo Cruz 
– COC/Fiocruz-RJ; Linha do tempo do projeto “Mapeamento e análise das normas 
jurídicas de resposta à Covid-19 no Brasil” do Centro de Estudos e Pesquisas de 
Direito Sanitário (CEPEDISA) da Faculdade de Saúde Pública (FSP/USP); Laboratório 
em Rede de Humanidades Digitais do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 
e Tecnologia(LARHUD/IBICT); Site Abrasco; Rede CoVida; Observatório de Análise de 
Políticas em Saúde - ISC/UFBA; Site Comunidades Organizações e Pessoas – COEP; 
Relatório Final CPI Covid-19. Os dados quantitativos sobre casos e óbitos foram 
obtidos no dataset/Cidacs.

Linha do tempo
PANDEMIA DE COVID-19
2020 - 2021

PRÉ PANDEMIA

17/NOV
2019 Primeiro relato de uma pessoa com sintomas de Covid-19 na cidade de Wuhan, China.

08/DEZ
2019 Governo chinês declara à Organização Mundial da Saúde o primeiro caso confi rmado de Covid-19.

ANO 2020

05 JAN Pesquisadores chineses divulgam o primeiro sequenciamento genético do Sars-Cov-2.  

13 JAN Primeiro caso do novo coronavírus identifi cado fora da China, na Tailândia.

24 JAN Registro dos primeiros três casos na Europa (França), onde também ocorreu o primeiro óbito do continente.

28 JAN O Brasil elevou o alerta de emergência para o nível 2, considerando a Covid-19 um “perigo iminente”.

30 JAN A OMS declara a Covid-19 como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). 

Casos e óbitos de janeiro no Brasil
01 CASO  |  ZERO MORTES

03 FEV O Ministério da Saúde declara a Covid-19 como uma Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN).  

06 FEV É sancionada a Lei 13.979 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da pandemia.

11 FEV A doença causada pelo novo coronavírus é denominada de Covid-19 (Coronavírus Disease, 2019).

13 FEV

Ministério da Saúde apresenta Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo coronavírus 
com os seguintes eixos de atuação: vigilância, suporte laboratorial, medidas de controle de infecção, assistência 
farmacêutica, vigilância sanitária, medidas de saúde em pontos de entrada (portos, aeroportos e passagens de 
fronteiras), comunicação de risco e gestão.

24 FEV Primeiro projeto de vacina anticovid-19 é anunciado pela empresa de Biotecnologia Moderna.

25 FEV O Brasil identifi ca seu primeiro caso, que foi também o primeiro na América Latina. Um cidadão de São Paulo, 
que havia viajado para a Itália. 

28 FEV Sequenciamento genético do Sars- CoV-2 no Brasil é realizado após 48 horas da identifi cação do 1º caso de 
Covid-19 pelo Instituto de Medicina Tropical/USP; Instituto Adolfo Lutz/SESSP; Universidade de Oxford Uk. 

Casos e óbitos de fevereiro no Brasil
02 CASOS  |  0 MORTE

11 MAR A OMS declara a contaminação pelo Sars- CoV-2  e passa a ser caracterizada como pandemia. 

12 MAR

Primeira morte por coronavírus no Brasil. Mulher, de 57 anos, em São Paulo.

Com mais de 100 casos confi rmados, o Ministério da Saúde regulamenta critérios de isolamento e quarentena 
a serem aplicados pelas autoridades sanitárias em pacientes com suspeita ou confi rmação de infecção por 
coronavírus.

15 MAR Brasil atinge 200 casos.

16 MAR

MS libera 432 milhões de reais para estados atuarem nos planos de contingência. 4400 médicos se inscrevem 
no Programa Mais Médicos para atuarem na Atenção Básica em todo país.

EUA realizam o 1º teste em humanos de vacina anticovid-19 da empresa de biotecnologia Moderna. 

17 MAR
Presidente da República em entrevista à Rádio Tupi: “O que está errado é a histeria, como se fosse o fi m 
do mundo. Uma nação como o Brasil só estará livre quando certo número de pessoas for infectado e criar 
anticorpos”. 

18 MAR

Governo federal anuncia ajuda de 200 reais a trabalhadores informais e autônomos para enfrentamento da 
pandemia. 

Carta aberta à Presidência da República, aos governadores e ao Congresso Nacional é assinada pela ABRASCO, 
SBB, ABRES, REDE UNIDA, CEBES, APSP, ABMMD, RNMMP.

Brasil fecha fronteiras com países vizinhos.

19 MAR Prevent Senior registra 5 mortes em sua rede de hospitais em SP. Todas as vítimas eram homens idosos. A 
empresa será investigada por não ter notifi cado os casos.

20 MAR
O Ministério da Saúde confi rma a transmissão comunitária em todo o Brasil.  Senado aprova decreto de 
Calamidade Pública. Governo federal restringe entrada via aérea de viajante no país. Transporte intermunicipal 
suspenso por governadores na maioria dos estados mais populosos. 

22 MAR Brasil ultrapassa 1500 casos de Covid-19 e 25 mortes.

24 MAR Presidente da República faz pronunciamento apelando pelo fi m do isolamento social, enquanto o país ultrapassa 
2000 casos. Diz que, caso fosse acometido, só teria uma gripezinha devido seu passado atlético.  

25 MAR

Ministro da Saúde anuncia distribuição de 3,4 milhões de unidades de cloroquina e hidroxicloroquina, para 
tratamento de pacientes hospitalizados.

É publicado pelo MS o Guia de Manejo de Corpos no Contexto do Novo Coronavírus.

Nota “Bolsonaro, inimigo da saúde e do povo” é assinada por 22 entidades ao pronunciamento do Presidente da 
República no dia 24/03.

26 MAR Três bancos privados doamram 5 milhões de testes rápidos para detecção do Sars-CoV-2.

28 MAR
Ministro Mandetta recomenda distanciamento social em pronunciamento público.

O avanço da Covid-19 é considerado acelerado. Em 25 dias após o 1º registro, chegou a 1000 casos.

29 MAR Presidente da República passeia nas ruas de Brasília e diz: “O vírus está aí. Vamos ter que enfrentá-lo, mas 
enfrentar como homem, porra.(...) Todos nós iremos morrer um dia”.

30 MAR

Proibida a entrada de estrangeiros no país. Senado aprova auxílio emergencial de 600 reais e pede para a 
população fi car em casa.

Pesquisa realizada pela Fiocruz – Manaus identifi ca mutações no Sars-CoV-2. 

31 MAR

Pesquisadores da Escola Politécnica da USP criam ventiladores pulmonares.

O Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste) institui Comitê 
Científi co de Apoio ao Combate à Pandemia.

Ministério da Saúde atualiza aplicativo Coronavírus SUS para oferecer serviços de combate ao Sars-CoV-2. O 
Consorcio Nordeste também desenvolve tecnologia similar.  

Durante todo o mês surgiram iniciativas da sociedade civil organizada no enfrentamento da pandemia no Brasil, a exemplo da 
Associação de Moradores de Paraisópolis, Rede de Filantropia para a Justiça Social, Central Única das Favelas - CAFI, Instituto 
Marielle Franco, Impacta Nordeste, Pacto pela Democracia. Também foram criadas redes e grupos de produção de evidências 

científi cas para subsidiar a tomada de decisões pelos governos a exemplo da RedeCoVida, Observatório da Covid-19.   

Casos e óbitos de janeiro no Brasil
5.858 CASOS  |  202 MORTES

01 ABR

Empresas e serviços não essenciais são fechados na maioria dos estados mais populosos. O governo federal 
mudou o protocolo de uso de máscara e passa a recomendá-la para toda população.

Primeiro caso confi rmado de Covid-19 em indígena.

Manifesto Leito para todos é assinado por 12 entidades da Sociedade Civil.

02 ABR Congresso Nacional aprova a Lei 13.982 que institui auxílio emergencial de R$600 por mês.

06 ABR

OAB protocola no STF uma ADPF para determinar à presidência da república o cumprimento dos protocolos da 
OMS no combate à Covid-19.

Lançamento do Pacto pela Vida e Pelo Brasil,  reúne diversas entidades da sociedade civil no enfrentamento da 
epidemia de Covid-19 no Brasil.

20 sociedades científi cas cobram embasamento das ações da União.

07 ABR

Abrasco abre o 1º evento do projeto Ágora.

9 ensaios clínicos estão em desenvolvimento com mais de 100 centros de pesquisa para testar cloroquina e 
hidroxicloroquina associadas a azitromicina.

09 ABR Primeira morte registrada por Covid-19 de indígena Yanomami, 15 anos.    

15 ABR

STF permite que estados e municípios decidam sobre protocolos distanciamento social.

COFEN registra 30 mortes de profi ssionais de Enfermagem, 4000 estão afastados e 522 com diagnóstico 
confi rmado.

16 ABR
Ministro Mandetta é demitido e Nelson Teich assume pasta da Saúde.

Santa Catarina e Pará foram os primeiros estados a decretar o uso obrigatório de máscaras em locais públicos. 

19 ABR
Presidente da República discursa para manifestantes que pedem intervenção militar.

A ilha de Fernando de Noronha tem o maior índice de casos Covid-19 no Brasil.

20 ABR

Presidente da República pede fi m às medidas de distanciamento social. E responde aos jornalistas no Palácio do 
Alvorada ao ser perguntado sobre as mortes causadas pela pandemia: “Eu não sou coveiro”.

Manaus começa a abrir valas comuns, devido à alta taxa de mortalidade pela Covid-19 no estado do Amazonas. 

21 ABR

Movimentos da Saúde Coletiva assinam nota de repúdio ao Presidente da República e pedem seu afastamento 
devido ao pronunciamento do dia 20/04.

Presidente da República segue presidente Trump e deixa de apoiar as medidas da ONU para cooperação de 
acesso global a equipamentos, medicamentos e vacinas.

Taxa de letalidade por Covid-19 no Brasil atinge 6,3%.

Média diária de enterros triplica em Manaus e prefeitura abre valas comuns em cemitérios públicos. O prefeito 
de Manaus, Arthur Virgílio, diz que o sistema funerário também está entrando em colapso e que abriu um 
gabinete de crise para cuidar do assunto.

22 ABR

Ministro da Saúde Nelson Teich defende saída de distanciamento social.

O ministro das Relações Exteriores ataca a OMS relacionando as medidas de saúde pública ao comunismo: 
“Agora o politicamente correto incorpora o sanitariamente correto, muitas vezes mais poderoso. O 
sanitariamente correto te agarra, te algema e te ameaça: ‘Se você disser isso ou aquilo, você coloca em risco 
toda a sociedade, se você pronunciar a palavra liberdade, você é um subversivo que pode levar toda a sua 
população a morrer – então respeite as regras’. Controlar a linguagem para matar o espírito, eis a essência do 
comunismo atual, esse comunismo que de repente encontrou no coronavírus um tesouro de opressão”.

Estudo da Fiocruz revela subnotifi cação de casos de Covid-19 no país.

23 ABR Estado do Amazonas atinge 96% de ocupação de leitos de UTI.

27 ABR Brasil entra na lista dos 10 países com maior número de mortes e ocupa o 11º lugar no mundo em número de 
infectados.

28 ABR

O Presidente da República, Jair Bolsonaro, responde à jornalista na rampa do palácio do planalto sobre mortes 
de Covid-19: E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê?

Anvisa libera realização de teste rápido em farmácias. 

29 ABR 16 estados brasileiros adotam medidas obrigatórias de uso de máscaras em locais públicos.

30 ABR Criação do memorial virtual “Os Inumeráveis”, destinado às vítimas da Covid-19 no Brasil. 

Casos e óbitos do mês no Brasil
81.379 CASOS  |  5.781 MORTES

01 MAI

Taxa de contágio da Covid-19 no Brasil é de 2.8, a maior entre 48 países.

Criação do projeto Conexão Saúde na Favela da Maré, no Rio de Janeiro, para o enfrentamento da pandemia.

Sem provas, Presidente da República diz que empenho para achatar a curva epidemiológica foi inútil. 

03 MAI Brasil ultrapassa 100 mil casos e 7 mil mortes. 

04 MAI Butantan divulga projeto de vacina anticovid-19

05 MAI
Até esta data, todos os estados decretaram o uso obrigatório de máscaras em locais públicos.

Brasil confi rma 600 mortes em 24 horas e bate novo recorde. 

07 MAI

Brasil registra mais de 600 mortes diárias em três dias consecutivos e Presidente da República vai ao STF, em 
marcha com ministros e empresários, apelar pela redução de medidas restritivas.

Editorial da Revista The Lancet diz que o Presidente da República é a maior ameaça à luta contra a Covid-19 no 
Brasil.          

10 MAI Congresso Nacional decreta luto ofi cial pelas 10 mil mortes no país. 

11 MAI Decreto presidencial 10.344 inclui salões de beleza e barbearias, academias de esporte de todas as modalidades 
e atividades industriais (sem especifi cação) entre atividades essenciais durante a pandemia. 

13 MAI Fiocruz e Embrapa são liberadas pela Anvisa a realizarem testes diagnósticos para Sars-CoV-2 com o objetivo de 
ampliação da cobertura diagnóstica.

14 MAI

Brasil afastou, até esta data, 199.768 profi ssionais de saúde com suspeita de Covid-19. Dentre estes, 31.790 
tiveram diagnóstico confi rmado. 

Por meio da Mensagem 268, o Presidente da República veta dispositivos da Lei 13.998 que ampliavam alcance 
do auxílio emergencial a trabalhadores informais, entre outras mudanças que trariam maior proteção social e 
permitiriam maior adesão a medidas quarentenárias.     

15 MAI Ministro Nelson Teich pede demissão, com menos de 1 mês na pasta da Saúde e diz “Não vou manchar a minha 
história por causa da cloroquina”. Eduardo Pazuello assume interinamente. 

18 MAI

Brasil ultrapassa 250 mil casos de Covid-19, e passa a ocupar o 4º país no mundo em número de casos.

A empresa de biotecnologia Moderna anuncia resultados positivos em 8 pacientes que completaram a segunda 
dose. 

19 MAI

Brasil ultrapassa 1000 óbitos de Covid-19 em 24 horas. E só o estado de São Paulo supera o número de mortes 
na China. 

Câmara dos Deputados aprova projeto de uso obrigatório de máscaras no país. 

CNS publica manifesto intitulado “Repassa Já!”, exigindo que o Ministério da Saúde repasse imediatamente aos 
estados e municípios a verba destinada ao enfrentamento à pandemia.

20 MAI MS divulga protocolo que libera uso da cloroquina e hidroxicloroquina. 

21 MAI Brasil ultrapassa 20 mil mortes por Covid-19.

22 MAI Brasil ultrapassa a Rússia e atinge o 2º lugar dos países com maior número de infectados, abaixo só dos EUA.

25 MAI OMS suspende estudos em 100 países sobre efeitos da hidroxicloroquina. Não se mostraram efi cazes e 
apresentaram riscos de morte.

26 MAI Governo federal mantém protocolo de uso da cloroquina, apesar da OMS recomendar a suspensão de estudos.

29 MAI Nove entidades da sociedade civil lançam a Frente pela Vida, movimento em defesa da vida e de valores 
fundamentais para sociedade no enfrentamento da pandemia de Covid- 19. 

30 MAI Brasil é o 5º país no mundo com mais mortes por Covid-19.

Casos e óbitos do mês no Brasil
428.977 CASOS  |  23.389 MORTES

01 JUN MPF abre Inquérito Civil Público para apurar eventual baixa execução orçamentária de recursos por parte do 
Ministério da Saúde no combate à pandemia.

02 JUN Anvisa autoriza fase 3 de estudos clínicos de vacina produzida pela Universidade de Oxford para determinar sua 
segurança, efi cácia e imunogenicidade.

03 JUN

Em encontro com apoiadores, o Presidente da República questiona os dados sobre o número de mortos pela 
Covid-19.      

Site do Ministério da Saúde com dados sobre Covid-19 sai do ar e retorna no dia seguinte apenas com 
informações das últimas 24 horas. 

05 JUN
Criação do Consórcio de Veículos de Imprensa para buscar informações sobre a pandemia. Nesta mesma data, 
STF defere liminar determinando o restabelecimento integral, pelo Ministério da Saúde, da divulgação diária dos 
dados epidemiológicos sobre a pandemia, inclusive no site do órgão.

10 JUN Presidente incita invasão e fi lmagens em hospitais e questiona o número de mortes no Brasil.

11 JUN O governador de São Paulo anunciou que o estado produzirá uma vacina contra o coronavírus em parceria com o 
laboratório chinês Sinovac BioNTech e o Instituto Butantan.  

19
JUN

Pesquisadores da Fiocruz e da Abrasco enviaram documento para o Relator Especial sobre direitos dos povos 
indígenas das Nações Unidas (ONU) relatando a situação da Covid-19 e seu enfrentamento no contexto dos 
povos indígenas no Brasil. 

24 JUN Plenário do TCU decidiu alertar a Casa Civil da Presidência da República sobre a ausência de diretriz estratégica 
clara de enfrentamento à Covid-19 e de um plano de comunicação coordenado e abrangente.

27 JUN
Ministério da Saúde anunciou acordo entre a Fiocruz e a empresa biofarmacêutica AstraZeneca para a compra 
de lotes e transferência de tecnologia da vacina contra Covid-19 desenvolvida em conjunto com a Universidade 
de Oxford. 

Casos e óbitos do mês no Brasil
896.503 CASOS  |  30.426 MORTES

01 JUL “Todos vocês vão pegar um dia. Tem medo do quê? Enfrenta. Lamento as mortes. Morre gente todo dia, de uma 
série de causas. É a vida”, afi rma o Presidente da República em meio a uma aglomeração em Bagé (RS).

02 JUL Presidente da República veta 25 dispositivos da Lei 14.019,      que institui       a obrigatoriedade do uso de 
máscaras em estabelecimentos comerciais e industriais, templos religiosos, escolas e demais locais fechados.

06 JUL Anvisa autoriza a fase 3 de estudos clínicos de vacina produzida pelo Instituto Butantan  em parceria com a 
farmacêutica chinesa Sinovac Biotech.

08 JUL

É sancionada a Lei 14.023, de iniciativa parlamentar, obrigatório, ao poder público e empregadores ou 
contratantes, o fornecimento gratuito de EPIs recomendados pela Anvisa aos “profi ssionais essenciais ao 
controle de doenças e à manutenção da ordem pública” que estiverem em atividade e em contato direto “com 
portadores ou possíveis portadores do novo coronavírus”.    

21 JUL
A Anvisa aprova a condução do terceiro ensaio clínico fase 3, a ser realizado no Brasil. Refere-se a dois tipos 
de vacinas para Covid-19: BNT162b1 e BNT162b2. Vacinas desenvolvidas pelas empresas BioNTech e Pfi zer 
(Wyeth).

22 JUL RDC 405 da ANVISA regula e fl exibiliza em alguns aspectos a prescrição de ivermectina e nitazoxanida (Annita), 
além de cloroquina e hidroxicloroquina distribuídas fora dos programas governamentais.

24 JUL O CNS e demais entidades integrantes da Frente Pela Vida entregam ao Ministério da Saúde o Plano Nacional de 
Enfrentamento à Pandemia de Covid-19.     

30 JUL

A nota informativa 17 do Ministério da Saúde amplia a orientação de prescrição de cloroquina e 
hidroxicloroquina para pacientes grávidas. Segundo a orientação da pasta, a administração da cloroquina deveria 
ser combinada com a do antibiótico azitromicina a partir da apresentação de sintomas leves pelos pacientes, 
inclusive gestantes. 

31 JUL Fiocruz e AstraZeneca assinaram Memorando de Entendimento, documento que estabelece as bases para o 
acordo envolvendo transferência tecnológica e produção de 100 milhões de doses da vacina de Oxford.

Casos e óbitos do mês no Brasil
1.258.178 CASOS  |  32.940 MORTES

06 AGO Medida Provisória (994/2020) destina R$ 1,9 bilhão para viabilizar a produção e aquisição da vacina 
AstraZeneca/Universidade de Oxford. 

07 AGO O Brasil atinge 100 mil óbitos decorrentes da Covid-19.  

11 AGO Rússia anuncia aprovação do registro de vacina contra a Covid-19 e gera desconfi ança em parte da comunidade 
científi ca mundial por não publicar resultado dos estudos.

15 AGO O governo federal ignora a proposta da Pfi zer de venda de vacinas, com possibilidade de entrega inicial em 
20/12/20.     

18 AGO A Anvisa aprova o quarto ensaio clínico fase 3, solicitado pela Jansen-Cilag/ Johnson-Johnson.

19 AGO Congresso Nacional derrubou o veto presidencial, da Lei 14.021 de 07/07/20, que determina medidas de 
proteção para comunidades indígenas durante a pandemia de Covid-19, mantendo os dispositivos na lei.      

24 AGO

Estados brasileiros fl exibilizam restrições sanitárias, mas adiam retomada de aulas presenciais nas escolas.

Governo federal organiza o evento “Brasil vencendo a Covid-19”, e o Presidente discursa: “Se ela [cloroquina] 
não tivesse sido politizada, muito mais vidas poderiam ter sido salvas dessas 115 mil que o país perdeu até o 
momento.” 

25 AGO O Ministério da Saúde rejeita doação de, pelo menos, 20 mil kits de testes RT-PCR para Covid-19 da empresa LG 
International, dois meses após a oferta.

31 AGO

STF homologou o Plano de Barreiras Sanitárias para a Proteção dos Povos Indígenas durante a pandemia.

Lançada pelo CNS, a petição pública “O SUS merece mais” contra a perda de 35 milhões no orçamento da Saúde 
em 2021.

Casos e óbitos do mês no Brasil
1.244.656 CASOS  |  28.864 MORTES

01 SET

O auxílio emergencial do governo federal foi prorrogado por mais 4 meses com o valor de 300 reais.

Publicada RDC 420 da ANVISA, que fl exibiliza ainda mais a prescrição de ivermectina e nitazoxanida, 
dispensando a retenção de receita médica para venda em farmácias.

09 SET
A Fiocruz assinou o contrato de Encomenda Tecnológica (Etec) com a AstraZeneca, que detém os direitos de 
produção, distribuição e comercialização da vacina Covid-19, garantindo o acesso a 100 milhões de doses da 
vacina.

16 SET Pazuello toma posse como Ministro da Saúde, depois de 4 meses enquanto interino.      

23 SET Governo de São Paulo anuncia estudo que indica segurança da vacina do laboratório chinês Sinovac Biotech      
contra Covid-19, que será produzida em parceria com o Instituto Butantan.

28 SET Mortes por Covid-19 ultrapassam 1 milhão no mundo.

30 SET
Brasil vem sendo considerado laboratório perfeito para testar vacinas anticovid-19: alta circulação do vírus, 
miscigenação da população, comunidade científi ca bem estruturada e de qualidade. Estudos de efetividade de 
vacinas produzidas no mundo podem ser realizados no país.   

Casos e óbitos do mês no Brasil
902.811 CASOS  |  22.469 MORTES

01 OUT A Anvisa iniciou a 1º análise de dados do projeto de vacina da Universidade de Oxford/AstraZeneca.

05 OUT Anvisa divulga etapas obrigatórias para comercialização e disponibilização de vacinas no Brasil.

10 OUT Brasil ultrapassa 150 mil mortes. E o Presidente afi rma em manifestação publica “Vou chutar aqui: “Por volta de 
30% das mortes poderiam ser evitadas com hidroxicloroquina usando na fase inicial”.

13 OUT Suspensão de testes da Vacina Janssen devido a ocorrência de evento adverso grave em um voluntario, em um 
dos países que estão ocorrendo estudos clínicos. 

19 OUT

Fiocruz inicia estudo com a vacina BCG que visa reduzir o impacto do Covid-19 em trabalhadores de saúde.

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) anunciou em evento que os estudos com o vermífugo 
nitazoxanida, conhecido pelo nome comercial Annita, conseguiu reduzir a carga viral em casos de Covid-19. 
Questionado por não apresentar evidências ou dados, alegou sigilo porque foi encaminhado a uma revista 
científi ca internacional, que exige o ineditismo.

20 OUT Ministro da Saúde anuncia acordo com Estado de São Paulo a compra de 46 milhões de doses da CoronaVac. 
Neste mesmo dia o Presidente desautorizou a compra pelo Ministério da Saúde.

22 OUT Líder do governo na Câmara, Deputado Ricardo Barros defende em live da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) a “imunidade de rebanho” para a “retomada da economia”.

23 OUT Lançamento do manifesto “Ocupar escolas, proteger pessoas, recriar a educação” é lançado com apoio de mais 
de 60 entidades. 

27 OUT Alunos das redes públicas e particulares começam a voltar para as salas de aula em vários estados brasileiros.

28 OUT

O Presidente afi rma que a Covid-19 pode ser fruto de guerra bacteriológica entre países: “Isso existe, os países 
se preparam para guerras, até com bombas.

Anvisa autoriza a importação de vacina fabricada pela Sinovac, em caráter excepcional.

Queda de 25% das mortes por Covid-19 no Brasil em comparação ao mês anterior.

29 OUT Anvisa publica nota de esclarecimento que não há pedido de registro ou de pesquisa para a vacina Sputnik V.

Casos e óbitos do mês no Brasil
720.306 CASOS  |  15.890 MORTES

03 NOV Retomada dos testes da Vacina Janssen

09 NOV

Pfi zer e BioNTech divulgam ao mundo a primeira vacina anticovid-19.  

Em vídeo divulgado no YouTube, o Presidente afi rma: “Essa história de segunda onda é verdade ou não? Ou é 
para destruir a economia de vez?

Anvisa suspende teste de CoronaVac devido a ocorrência de evento adverso grave em um voluntario. Governo de 
SP diz não haver relação com a vacina.

10 NOV Em cerimônia ofi cial, o Presidente da República discursa: “Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse 
negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia”.

14 NOV Anvisa fi xa prazo de 10 dias para responder ao uso emergencial de vacinas.

15 NOV Aumenta o número de mortes pela Covid-19 no Brasil.  11 mil mortes registradas em 24 horas.

17 NOV

A Anvisa realiza reunião com representantes da Rússia e da empresa União Química, responsáveis pela 
vacina Sputnik V, sobre procedimentos necessários para realização de estudo clínico no Brasil, assim como 
procedimentos para a futura submissão do processo de registro.

O Ministro do STF Ricardo Lewandowski, em decisão liminar baseada na Lei 14.006/20, autoriza compra de 
vacinas por estados e municípios, caso tenham registro em outro país.

19 NOV São Paulo recebeu as primeiras 120 mil doses da vacina CoronaVac, produzida pela empresa chinesa Sinovac. A 
vacina desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan n aguarda dados de efi cácia e liberação pela Anvisa. 

21 NOV Presidente da República, Jair Bolsonaro, diz que governo federal não comprará vacina CoronaVac e comenta “É a 
vacina chinesa do Dória”.

23 NOV Resultados preliminares dos estudos clínicos de fase 3 da vacina da Universidade de Oxford indica efi cácia de 
90%. 

24 NOV STF cobra ao MS Plano Nacional de Imunização contra Covid-19.

29 NOV Laboratório União Química pede autorização a Anvisa de pesquisa clínica fase 3 da vacina Sputinik.

Casos e óbitos do mês no Brasil
804.116 CASOS  |  13.295 MORTES

02 DEZ

Anvisa divulga Guia 42/2020 sobre requisitos para submissão de autorização temporária de uso emergencial de 
vacinas anticovid-19.

Portaria 1.038 do Ministério da Educação determina a retomada das aulas presenciais para 01/03/21.

07 DEZ

Líder do governo na Câmara, Deputado Ricardo Barros: “Não tem nenhuma vacina ainda aprovada pela Anvisa. 
Então, o governo não pode comprar nenhuma vacina. Esse atropelo, essa busca de querer andar na frente, botar 
a carroça na frente dos burros não ajuda em nada o Brasil. Vacina para todos só em 2022. Não há capacidade 
instalada de produção de vacina para duas doses para 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro.

08 DEZ

Reino Unido é o primeiro país a iniciar campanha de vacinação com a vacina da Pfi zer. 

Onze ex-ministros da Saúde de diferentes partidos publicam um artigo denunciando “desastrada e inefi ciente 
condução do Ministério da Saúde em relação à estratégia brasileira de vacinação da população contra a 
Covid-19.

10 DEZ

Anvisa aprova regras para a autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental de vacinas 
contra a Covid-19, de maneira restrita aos imunizantes que já estivessem em testes no Brasil. As vacinas 
aprovadas sob essa condição poderiam ser distribuídas pelo SUS, mas não comercializadas no país.

Ministério da Saúde divulgou a confi rmação do primeiro caso de reinfecção      pelo vírus da Covid-19 no país.

FDA autoriza a primeira vacina para uso emergencial - BioNTech/Pfi zer.

12 DEZ Representante dos governadores, Wellington Dias (PT-PI) pede à Anvisa validação da vacina da Pfi zer em 72h. 
Anvisa responde que a legislação prevê      que a liberação de um produto prescinde que haja um solicitante.

14 DEZ
Redução de leitos adultos de UTI criados no SUS para tratar a Covid-19. Em julho, havia 10.228 leitos para esta 
fi nalidade na rede pública; atualmente, 6.941, com queda de 32% (ou 3.287 leitos a menos). As regiões mais 
atingidas são Norte e Nordeste, além do Estado do Rio de Janeiro.  

15 DEZ

A Articulação de Povos Indígenas do Brasil (APIB) compila dados 161 povos indígenas.

Lançado pelo Ministério da Saúde o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. O      
documento foi considerado impreciso por autoridades e especialistas de saúde.

17 DEZ

Em atendimento a uma determinação do STF, o Presidente da República edita a Medida Provisória nº 1.015 que 
abre crédito extraordinário para compra de vacinas. 

STF decide sobre a obrigatoriedade de vacinas contra Covid-19.

18 DEZ

Presidente da República em cerimônia comenta: “Ô idiota que está dizendo que dou péssimo exemplo, eu já tive 
o vírus, eu já tenho anticorpo. Para que tomar vacina de novo? E outra coisa, tem que fi car bem claro aqui. Lá 
no contrato da Pfi zer, está bem claro que não se responsabiliza por qualquer efeito colateral. Se você virar um 
jacaré, é problema seu”.

Ágora Abrasco encerra o ano com o tema Vacinação no Brasil: possíveis cenários.

23 DEZ

O governo do Reino Unido anuncia a identifi cação de uma mutação no coronavírus, com maior risco de contágio. 
Posteriormente denominada variante alfa.

Presidente comenta em meio à aglomeração: “tive a melhor vacina: o vírus. Sem efeito colateral”.

30 DEZ A agência reguladora do Reino Unido aprova o uso emergencial da vacina contra Oxford/AstraZeneca. No Brasil, 
essa vacina aguarda o processo de autorização pela Anvisa.

31 DEZ Butantan  declara que a CoronaVac atinge limiar de efi cácia requerido pela OMS.

Inúmeras sessões cientifi cas e debates em diversas perspectivas pautaram a comunidade cientifi ca, a sociedade, civil o Legislativo, 
as mídias ao longo dos 11 meses da epidemia. 

Casos e óbitos do mês no Brasil
1.338.939 CASOS  |  21.796 MORTES

ANO 2021

05 JAN Ministério das Relações Exteriores confi rma a compra de 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca/Oxford 
produzidas na Índia.

06 JAN
Governo federal organiza uma grande operação de propaganda, incluindo divulgação massiva na mídia e a 
adesivagem de um Airbus da Azul Linhas Aéreas que faria uma “viagem histórica” com o slogan “Vacinação - 
Brasil imunizado - Somos uma só nação”. 

07 JAN

Em ofício encaminhado à Prefeitura de Manaus, o Ministério da Saúde pressiona para o uso de medicamentos 
como cloroquina e ivermectina: “Aproveitamos a oportunidade para ressaltar a comprovação científi ca sobre o 
papel das medicações antivirais orientadas pelo Ministério da Saúde, tornando, dessa forma, inadmissível, diante 
da gravidade da situação de saúde em Manaus, a não adoção da referida orientação”.

Em transmissão ao vivo, o Presidente da República declara: “Quem pega um sol fi xa a vitamina D no corpo não 
tem problemas graves. Alguns fi cam sempre batendo na tecla: Não tem comprovação científi ca. Eu sei que não 
tem, mas daqui alguns anos vai ter”. 

Ministro da Saúde em transmissão ao vivo: “Não existe outra saída senão iniciar o tratamento precoce o mais 
rápido possível. É isso que salva vidas, é isso que evita que as pessoas piorem e tenham que ir para uma UTI e 
serem intubadas”.

08 JAN Anvisa recebe solicitação de autorização temporária de uso emergencial das vacinas CoronaVac/Sinovac e 
Covishield /AstraZeneca.

12 JAN

Presidente Bolsonaro veta parte da Lei Complementar 177 sobre os recursos do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científi co e Tecnológico (FNDCT), principal instrumento de fi nanciamento à ciência, tecnologia 
e inovação no Brasil, aprovada por ampla maioria no Congresso. A Iniciativa sequestra 90% dos recursos para 
investimento do FNDCT para 2021. 

13 JAN
O Ministério da Saúde lança o aplicativo Tratecov para “auxiliar os profi ssionais de saúde na coleta de sintomas 
e sinais de pacientes visando aprimorar e agilizar os diagnósticos da Covid-19” e escolhe Manaus para sua 
“estreia”. 

15 JAN
Índia cancela o envio da compra de 2 milhões de doses da vacina AstraZeneca/Oxford produzidas, devido à 
repercussão no país dos comentários realizados nos últimos dias pelo governo brasileiro. Indianos criticam seu 
governo pela venda de vacinas sem ter iniciado a imunização em massa de sua população.

17 JAN

Anvisa autoriza, temporariamente, o uso emergencial das vacinas CoronaVac/SinoVac e Covishield /
AstraZeneca.

Mônica Calazans, de 54 anos, mulher negra pertencente ao grupo de risco e enfermeira, foi a primeira pessoa 
fora dos estudos clínicos a ser vacinada no país. Além dela, mais 111 pessoas foram imunizadas nesse dia no 
Hospital das Clínicas/USP.

21
JAN

Anvisa realiza reunião com laboratório União Química para discutir a importação emergencial da vacina Sputnik 
V.

Conselho Federal de Medicina pediu ao Ministério da Saúde a retirada imediata do aplicativo TrateCov. 

22 JAN
A Associação Juízes para a Democracia protocolou Representação junto à PGR, contra o Presidente da 
República, pelos seguintes crimes: expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente; infringir 
determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. 

28 JAN
Presidente da República em sua live semanal, sustenta: “Realmente mais cedo ou mais tarde vai ser comprovado 
que a ivermectina, a hidroxicloroquina, a azitromicina, a vitamina C, a vitamina D realmente não deixa aumentar a 
carga viral e cura da Covid-19 (...)Temos que voltar a trabalhar”.

27 ABR

Diretor do fundo que fi nanciou o desenvolvimento da vacina Sputnik V, classifi cou a não autorização de 
importação da Sputnik V pela Anvisa como resultado de uma possível pressão política orquestrada pelos 
Estados Unidos para “não deixar a Sputnik entrar no país”. Também chamou a Anvisa de antiprofi ssional e 
mentirosa ao divulgar, segundo ele, informações falsas sobre a vacina.

Instalação da CPI da Covid-19 pelos requerimentos 1.371 e 1.372, de 2021, com a fi nalidade de apurar, no prazo 
de 90 dias, as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil e, 
em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes 
internados; e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de 
recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou 
fi ctícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras 
ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a 
coisa pública, durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus “SARS-CoV-2”.

O Brasil apresenta coefi ciente de letalidade de 2,73%, superior, portanto, à média mundial, de 2,18%; 1.832 
óbitos/milhão de habitantes, o que colocava o Brasil em 14º lugar do mundo nesse quesito.

28 ABR Governo Federal realiza terceira reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia 
da Covid-19.

Casos e óbitos do mês no Brasil
1.911.396 CASOS  |  82.364 MORTES

04 MAI

Primeiro dia de depoimentos na CPI da Covid-19. Mandetta, ex-ministro da Saúde declara: “O objetivo do 
Ministério da Saúde era dar uma informação (...) O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, difi cultou a 
aquisição de insumos para o enfrentamento da pandemia. (...)  confl itos” dos fi lhos do presidente com a China 
também geravam `mal-estar` ”.

05 MAI
Presidente da República questiona a origem do Sars-CoV-2: “É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em 
um laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Os militares sabem que é uma 
guerra química bacteriológica e radiológica. Qual país que mais cresceu seu PIB ? “

11 MAI
Suspensão da vacina da AstraZeneca para gestantes devido a ocorrência de um evento adverso raro. A medida 
veio após uma suspeita de evento adverso grave de acidente vascular cerebral hemorrágico ocorrido e que 
resultou em óbito fetal e da gestante.

13 MAI

Anvisa aprovou, na 8ª Reunião Extraordinária Pública da Diretoria Colegiada realizada nesta quinta-feira (13/5), 
o uso emergencial da associação dos anticorpos monoclonais banlanivimabe e etesevimabe no tratamento 
contra a Covid-19. 

Autorizado estudo clínico da vacina Covaxin no Brasil Vacina indiana será testada em 4.500 pessoas no país.

14 MAI Publicada Portaria 653 da Casa Civil, da Segurança Pública e da Saúde dispõe sobre a restrição excepcional e 
temporária de entrada no país de estrangeiros de qualquer nacionalidade, conforme recomendação da Anvisa

15 MAI

Em ato na Esplanada dos Ministérios, o Presidente afi rma: “Já se fala em terceira onda, se vier a terceira onda, 
temos a quarta, quinta, sexta, infi nitas ondas. (...). Não é fi cando embaixo da cama ou em casa que vamos 
solucionar esse problema. Tem uma passagem bíblica que diz: ‘se você for frouxo na hora da angústia, tua força 
é pequena”.

19 MAI

Governo Federal realiza quarta reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia 
da Covid-19. Não foram encontradas informações sobre a existência de plano de trabalho deste órgão, nem 
sobre a participação de prefeitos, governadores, especialistas ou entidades sociais em nenhuma das reuniões. 
E não se tem registro de mais nenhuma outra reunião deste Comitê.

20 MAI Uniao Quimica/Institulo Gamaleya  desistem do processo de condução de estudo clínico. Mas não está 
relacionado ao pedido de uso emergencial da Sputnik V.

21 MAI

Presidente Jair Bolsonaro foi autuado pela Superintendência de Vigilância Sanitária do Maranhão depois de 
ter provocado aglomerações, sem uso de máscara, durante visita de dois dias ao Estado. Segundo o auto de 
infração sanitária, o Presidente descumpriu a legislação estadual, em especial a “obrigação do uso de máscara 
como medida farmacológica destinada a contribuir para a contenção e prevenção da Covid-19.

25 MAI
Ministério da Saúde (MS) protocolou nova solicitação de autorização para importar 20 milhões de doses da 
vacina Covaxin/ BBV152, fabricada na Índia, onde o imunizante tem autorização para uso emergencial. Anvisa 
já havia negado o primeiro pedido em 31/3/2021

Casos e óbitos do mês no Brasil
1.882.511 CASOS  |  58.695 MORTES

01 JUN Oncologista e imunologista Nise Hitomi Yamaguchi defende uso da cloroquina como integrante do tratamento 
inicial contra a covid-19 na CPI.

09 JUN Anvisa autoriza pesquisa clínica da vacina Butanvac/Butantã.

11 JUN

Anvisa autoriza vacina da Pfi zer para adolescentes de 12 a 15 anos.

O sanitarista Cláudio Maierovitch em depoimento à CPI, afi rmou que o Brasil em 2019, era o 9º país do mundo 
em respostas rápidas ao alastramento de epidemias e mitigação de suas consequências. E em 2021 foi 
qualifi cado com a pior resposta à covid-19, dentre 98 países pesquisados.

18 JUN

Servidor do MS, Ricardo Miranda, em depoimento à CPI Covid-19 afi rma ter sofrido pressão de forma 
atípica para tentar garantir a importação da vacina indiana Covaxin, cujo contrato com a empresa Precisa 
Medicamentos.

Anvisa autoriza estudo sobre dose de reforço da vacina da Pfi zer. Serão incluídos participantes com 16 ou mais 
anos de idade, que tomaram as duas doses da vacina BNT162b2 pelo menos seis meses antes, no estudo inicial 
da vacina.

22 JUN

Vacina da Janssen de dose única chega ao Brasil. A proteção conferida é de até 88% contra casos graves de 
Covid. 

Anvisa nega autorização temporária de uso emergencial do medicamento Avifavir (Favipiravir) para o 
tratamento antiviral de pacientes hospitalizados com Covid-19. O medicamento não atende aos requisitos 
mínimos de segurança e efi cácia no contexto do uso emergencial.

24 JUN
Em nome do Grupo Alerta, a diretora-executiva da Anistia Internacional, Jurema Werneck, recomendou a 
criação de um memorial a vítimas da covid-19 e a criação de um plano de responsabilização e reparação 
durante a CPI da Pandemia. A referida recomendação foi incluída no relatório fi nal da CPI.

29 JUN MS decide suspender o contrato com a Precisa Medicamentos para obter 20 milhões de doses da vacina 
indiana Covaxin.

30 JUN O MPF instaurou procedimento investigatório criminal para apurar as suspeitas de crime no contrato para 
compra da vacina. No mesmo dia, a PF instaurou inquérito para investigar a aquisição.

Casos e óbitos do mês no Brasil
2.012.110 CASOS  |  55.220 MORTES

14 JUL
Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que o Ministério da Saúde não conta, para o Programa Nacional de 
Imunizações as vacinas Covaxin e Sputnik V.

19 JUL
Anvisa autoriza o estudo clínico da aplicação de uma terceira dose da vacina da AstraZeneca contra a 
Covid-19. Os voluntários, que já foram imunizados com as duas doses, receberiam uma terceira de 11 a 
13 meses depois das anteriores.

26 JUL

Anvisa cancela testes clínicos no Brasil da vacina Covaxin contra a Covid

Anvisa recebe pedido de uso emergencial de vacina da Sinopharm. O pedido foi apresentado pela 
empresa Blau Farmacêutica, que representa o laboratório chinês no Brasil.

Anvisa cancela testes clínicos no Brasil da vacina Covaxin contra a Covid.

27 JUL
Anvisa suspende cautelarmente a autorização excepcional e temporária para importação e distribuição 
da vacina contra a Covid-19 Covaxin, solicitada pelo Ministério da Saúde. A empresa Precisa não possui 
mais autorização para representar a fabricante Bharat Biotech no Brasil.

30 JUL Anvisa recebe pedido de autorização da CoronaVac para crianças e adolescentes.

31 JUL UFMG pede autorização para teste em humanos de vacina contra Covid-19.

Casos e óbitos do mês no Brasil
1.351.564 CASOS  |  38.168 MORTES

05 AGO

Consórcio Nordeste suspende compra das vacinas Sputnik V. A decisão foi tomada após reunião entre 
membros do Consórcio Nordeste e do Fundo Soberano Russo. Em nota, o Consórcio Nordeste informou 
que a parceria foi suspensa após as novas limitações impostas pela Anvisa, pela falta da licença de 
importação e pela não inclusão da vacina no plano nacional de imunização.

09 AGO Anvisa recebe pedido de realização de estudo de vacina contra Covid da UFRJ.

11 AGO

A empresa farmacêutica Vitamedic, afi rma que a venda da ivermectina saltou de 2 milhões de unidades 
de quatro comprimidos em 2019 para 62 milhões no ano passado. Somente com a ivermectina, a 
empresa faturou R$ 15,7 milhões em 2019, número que passou a R$ 470 milhões em 2020 e, de janeiro 
a maio deste ano, já atinge R$ 264 milhões. No Brasil, o medicamento, também é produzido pelos 
laboratórios Abbott, Legrand e Neo Química.

18 AGO

Anvisa rejeita vacinação com CoronaVac dos 3 aos 17 anos, mas que a decisão pode ser modifi cada 
se novos dados forem apresentados. A Agência concluiu que a relação benefício-risco da vacina 
CoronaVac, usada contra a Covid-19, continua favorável, mesmo que o Instituto Butantan não tenha 
apresentado até o momento todos os dados de imunogenicidade exigidos pela Agência. Por esse 
motivo, foi mantida a autorização de uso emergencial para a vacina.

23 AGO Site antivacina inventa dado sobre efeito colateral em crianças imunizadas com Pfi zer.

22 JAN
A Associação Juízes para a Democracia protocolou Representação junto à PGR, contra o Presidente da 
República, pelos seguintes crimes: expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente; infringir 
determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. 

29 JAN
Pesquisa revela que a variante P1 é relacionada a 91% dos casos no Amazonas.

Fiocruz solicita registro da vacina AstraZeneca.

31 JAN Durante todo o mês, Presidente da República e o Ministro da Saúde insistem publicamente no “tratamento 
precoce”, enquanto a sociedade começa a ter acesso à vacinação. 

Casos e óbitos do mês no Brasil
1.527.224 CASOS  |  29.561 MORTES

05 FEV Comunidade científi ca discute na Ágora Abrasco a necessidade de pesquisas em redes para contribuir no 
enfrentamento da epidemia no Brasil. 

06 FEV Pfi zer solicita registro de vacina à Anvisa.

09 FEV Anvisa dispensa exigência de registro e autorização emergencial para vacinas do acordo Covax- facillity.  

11 FEV Presidente da República declara: “O uso da hidroxicloroquina em nebulização, falta comprovação, mas os relatos 
são que em poucas horas, a pessoa se sentiria aliviada e partiria para a cura”.

12 FEV PGR responde à Associação Juízes para a Democracia protocolada em 22/01/01 a “impossibilidade material do 
surto do novo coronavírus ser imputado a uma pessoa”. 

13 FEV Pfi zer-BioNTech solicita registro da vacina.

09 FEV
Anvisa aprova resolução que agiliza a chegada de vacinas adquiridas pelo MS no âmbito do Instrumento 
de Acesso Global de Vacinas Covid-19, o Covax Facility. A RDC estabelece também os procedimentos para 
importação e monitoramento desses imunizantes.

23 FEV  Primeira vacina registrada no Brasil – Pfi zer-BioNTech.

25 FEV

Contrato é assinado entre o Ministério da Saúde e a Precisa para a aquisição de 20 milhões de doses da Vacina 
Covaxin.

Presidente afi rma em sua live semanal: “Pessoal começa a aparecer estudos aqui, uma universidade alemã 
fala que as máscaras são prejudiciais às crianças. Levaram em conta vários itens aqui, como irritabilidade, dor 
de cabeça, difi culdade de concentração, diminuição da percepção de felicidade, recusa ir pra escola ou creche, 
desânimo, comprometimento da capacidade de aprendizado, vertigem, fadiga... Então começa a aparecer aqui 
os efeitos colaterais das máscaras.

Casos e óbitos do mês no Brasil
1.349.314 CASOS  |  30.517 MORTES

02 MAR

O médico e professor Bruno Caramelli apresenta uma representação junto ao MPF solicitando investigação 
da omissão do CFM em relação ao suposto “tratamento precoce” para a Covid-19, tal como a prescrição dos 
medicamentos cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina.

Presidente da República afi rma em cerimônia: “Chega de frescura, de mimimi. Vão fi car chorando até quando? 
Temos que enfrentar os problemas, respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, 
comorbidades. Mas onde vai parar o Brasil se nós pararmos?”

Comitiva do governo federal dirigiu-se a Israel para tratar do medicamento conhecido como “spray EXO-CD24”, 
que poderia auxiliar no tratamento contra o novo coronavírus.  

12 MAR Anvisa concede o registro da vacina da Fiocruz/AstraZeneca e do antiviral Rendesivir.

15 MAR

O Fórum Nacional dos Governadores participa de reunião virtual com a Anvisa, para acompanhar o andamento 
de análises das vacinas Sputnik V, Covaxin e o funcionamento do consórcio Covax Facility.

Em entrevista, o vice-presidente afi rma “Nós deveríamos ter, desde o começo, tido uma campanha nacional.  
Não é uma questão de lockdown ou não lockdown, mas é uma questão de as pessoas entenderem que elas 
têm que se resguardar o máximo possível. (...) Isso a gente deveria ter falado o tempo todo, assim como 
questões mais elementares de uso de máscara, de lavar as mãos, do uso de álcool. Então acho que isso é uma 
falha nossa, nossa aqui do governo”.

17 MAR Anvisa e Fundo Russo de Desenvolvimento e o laboratório União Química discutem uso emergencial da vacina 
Sputnik V.

18 MAR Editada MP 1.039 que institui o auxílio emergencial/ 2021 para o enfrentamento da Covid-19. O auxilio será pago 
em quatro parcelas mensais no valor de R$ 250,00.

23 MAR Anvisa recebe pedido do MS de importação de 20 milhões de doses da vacina Covaxin/ BBV152, fabricada na 
Índia, onde o imunizante tem autorização para uso emergencial.

24
MAR

Marcelo Queiroga toma posse como Ministro da Saúde.

Anvisa recebe pedido de uso emergencial da vacina Janssen

25
MAR

Anvisa informa que não existe, até o momento, informação sobre intercambialidade entre as vacinas utilizadas 
no Brasil.

Presidente edita Decreto 10.659 que institui o Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da 
Pandemia da Covid-19, com duração de 90 dias.

26
MAR

Anvisa recebe pedido para realização de estudo fase 1 e 2 da vacina Versamune® -CoV-2FC.  A vacina é  
desenvolvida numa parceria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP com a empresa Farmacore e a 
PDS Biotechnology/EUA.

31
MAR

Divulgado a efi cácia de 100% da vacina da Pfi zer contra a Covid-19 em teste com adolescentes.

Anvisa decide não autorizar importação da vacina Covaxin

Anvisa aprova uso emergencial de vacina da Janssen 

Governo Federal realiza primeira reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia 
da Covid-19

Governo Federal realiza primeira reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia 
da Covid-19. Principal ponto de pauta foi a participação da iniciativa privada na compra de vacinas.

Conselho Nacional de Saúde lança carta aberta informando: “Orçamento destinado ao fi nanciamento das ações 
e serviços de saúde para o ano de 2021, aprovado em março, é incompatível com os seus custos mínimos, 
ainda mais ao se considerar o crescimento exponencial da pandemia da Covid-19”. Foi retirado de cerca de R$ 
60 bilhões em comparação ao valor do orçamento de 2020. 

Casos e óbitos do mês no Brasil
2.204.981 CASOS  |  66.919 MORTES

01 ABR

Brasil supera 3800 mortes nas últimas 24 horas. Presidente da República faz pronunciamento público apelando 
pela não realização de Lockdowns.

Senado discute projeto para facilitar compra de vacinas por empresas privadas. Texto altera a regra e permite 
a doação de apenas 50% das doses adquiridas para o SUS. O projeto altera lei aprovada há menos de um mês 
que permite às empresas comprar vacinas para aplicar em seus próprios funcionários desde que, no princípio, 
doem 100% para o SUS e esperem até que todos os grupos prioritários sejam vacinados no PNI (Programa 
Nacional de Imunização).

Nove estados pedem à Anvisa autorização excepcional para importar vacina Sputnik V.

02 ABR Reino Unido relata 30 casos de trombose e endossa vacina de Oxford e afi rma que benefícios superam muito, 
os riscos.

08 ABR
08/04 Ministro Luís Roberto Barroso, do STF, determinou liminarmente que o Senado adote providências 
necessárias para a instalação da CPI para apurar eventuais omissões do governo federal no enfrentamento da 
pandemia da Covid-19.

09 ABR
Presidente atacou o Ministro Luís Roberto Barroso em razão da liminar que determinou a instalação da CPI 
da Covid-19. “Se tiver moral, um pingo de moral, Luís Barroso, mande abrir processo de impeachment contra 
alguns de seus companheiros do Supremo”.

14 ABR

É divulgado parecer da Comissão Especial de Juristas da OAB Nacional para Análise e Sugestões de Medidas de 
Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus sobre os crimes cometidos pelo Presidente da República ao longo 
da pandemia. Com identifi cação das seguintes condutas e infrações praticadas pelo Chefe de Estado: A) delitos 
de homicídio e lesão corporal por omissão imprópria (comissão por omissão); B) crimes de responsabilidade; B) 
no plano internacional, crime contra a humanidade (art. 7º do Estatuto de Roma).  

Governo Federal realiza segunda reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da 
Pandemia da Covid-19. 

15 ABR Bolsonaro é acusado de crimes contra humanidade no Parlamento Europeu. Eurodeputados analisam a 
situação da pandemia no Brasi e responsabilizam o Presidente da República. 

22 ABR

“Orientações do Ministério da Saúde para o manuseio medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico 
da Covid-19” é apagada no portal do ministério às vésperas da instalação da CPI da Covid-19 no Senado. – As 
orientações eram voltadas para uso de cloroquina em casos leves, moderados e graves de Covid-19 e estavam 
disponíveis desde 20 de maio de 2020.

24 ABR Ágora Abrasco debate no abril indígena a insegurança alimentar e o acesso a água durante a pandemia.

26 ABR Anvisa nega autorização de pedido de importação da vacina Sputnik.  Intenso debate é gerado na comunidade 
cientifi ca e no campo político com importante repercussão nas mídias.

26 AGO

A Pfi zer e a BioNTech anunciam nesta quinta-feira (26) a assinatura de uma carta de intenção com a 
farmacêutica brasileira Eurofarma para produzir a vacina da Covid-19 no país, com capacidade anual 
superior a 100 milhões de doses. 

A Anvisa autoriza o desenvolvimento de ensaio clinico fase 1 da vacina HDT Bio Corp, em parceria com o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Cimatec), do Estado da Bahia, e a empresa Gennova 
Biopharmaceuticals Ltd. (Índia). O projeto faz parte de um plano global que está sendo realizado em três 
países: Estados Unidos, Brasil e Índia. No Brasil, a parceria conta com o apoio do Ministério de Ciência 
e Tecnologia (MCTI). O acordo prevê a transferência do conhecimento e da tecnologia da vacina para o 
Brasil, via Senai Cimatec.

A Rede de Filantropia e Justiça Social e o Grupo de Institutos Fundações e Empresas - GIFE Lançam 
documento o papel e protagonismo da sociedade civil no enfrentamento da pandemia (tem referência 
do mês e sem o dia).

Casos e óbitos do mês no Brasil
862.847 CASOS  |  24.073 MORTES

04 SET
Anvisa interdita, de forma cautelar, 25 lotes da vacina CoronaVac, um total de 12 milhões de doses. 
O motivo foi o envasamento dos lotes em uma planta não aprovada pelo órgão na avaliação de uso 
emergencial da vacina.

16 SET

Anvisa investiga evento raro (morte de adolescente), mas mantém indicação de vacina da Pfi zer 

O presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores pressionaram o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, 
para não incluir a vacinação de jovens menores de 18 anos. 

17 SET
A Secretaria da Saúde de São Paulo conclui que a vacina da Pfi zer não foi a causa provável do óbito de 
uma adolescente de 16 anos em São Bernardo do Campo (SP).

20 SET
A Pfi zer e a BioNTech declaram que sua vacina contra Covid-19 induziu uma forte resposta imunológica 
em crianças de 5 a 11 anos. As farmacêuticas pretendem pedir autorização para uso do imunizante em 
pessoas dessa faixa etária nos Estados Unidos, na Europa e em outros lugares assim que possível.

22 SET Anvisa conclui investigação de óbito de adolescente e afi rma que ele não está relacionado à vacina

27 SET Fiocruz conclui produção dos primeiros lotes de IFA nacional para vacina contra Covid

28 SET

Representante de 12 médicos da Prevent Senior, a advogada Bruna Mendes Morato afi rmou aos 
senadores da CPI da Pandemia, que os médicos do plano de saúde não tinham autonomia e que os 
pacientes recebiam um “kit-covid” com “receita pronta” para tratamento da covid-19. Bruna Morato é a 
responsável por ajudar médicos a elaborar um dossiê com denúncias envolvendo a empresa.
Fonte: Agência Senado

Casos e óbitos do mês no Brasil
647.083 CASOS  |  16.264 MORTES

07 OUT Paciente e medico denunciam a Prevent Senior de tratamento com Kit Covid pela operadora. 

08 OUT
Vacinação de crianças no Brasil está no plano de imunização contra Covid de 2022, caso a Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprove a imunização.

20 OUT
Crescem em 50,6% os casos confi rmados, e o de óbitos teve aumento de 53,9%.  Cientistas estimam 
nova onda de Sars-CoV-2.

21 OUT Presidente da República em sua live semanal faz mais um ataque a vacinação contra Covid-19 “vacinados 
estão desenvolvendo a síndrome da imunodefi ciência adquirida -AIDS”

26 OUT

Senado vota relatório fi nal da CPI da Pandemia Covid-19. Em seis meses de trabalho, a CPI colheu mais de 50 
depoimentos, quebrou 251 sigilos, analisou 9,4 terabytes de documentos e fez mais de 60 reuniões, marcadas 
por intensos embates.

Recomendações do Relatório da CPI Tendo em vista as apurações da CPI, observou-se a existência de 
defi ciências do Poder Público que prejudicam a mitigação das consequências de uma emergência em 
saúde pública como a pandemia do novo coronavírus.

1. Combate à elaboração e divulgação de notícias falsas.

2. A CPI identifi cou a necessidade de empreender alterações no Código Penal e na Lei nº 8.072, 
de 1990, que dispõe sobre crimes hediondos, com vistas a coibir a prática de crimes executados 
em função da situação de calamidade pública na saúde, bem como reverter o uso do produto do 
crime em favor do combate à pandemia.

3. Memória às vítimas da covid-19 e reconhecimento do trabalho de profi ssionais da saúde.

29 OUT Diretores da Anvisa são ameaçados de morte ante possibilidade de aprovarem vacina contra Covid para 
crianças.

Casos e óbitos do mês no Brasil
382.172 CASOS  |  11.046 MORTES

04 NOV Butantan entra com novo pedido para aprovar uso da CoronaVac a partir dos 3 anos

05 NOV Anvisa pede proteção policial para   diretores ameaçados de morte. As ameaças ocorrem desde setembro, caso 
a Agência aprove o uso de imunizantes contra a Covid para crianças 19/11.

24 NOV Anvisa autoriza inclusão de dose de reforço na bula da Pfi zer Com a aprovação, a bula da vacina Comirnaty 
trará a indicação de dose de reforço pelo menos seis meses após o recebimento da segunda dose. 

26 NOV

Anvisa recebeu o pedido de inclusão da Fiocruz como novo local de fabricação do insumo farmacêutico ativo 
(IFA) da vacina Covid-19 (recombinante) Fiocruz/AstraZeneca. Trata-se de uma solicitação de alteração pós-
registro para permitir que a Fiocruz seja incluída entre as fábricas responsáveis pela produção da matéria-prima 
da vacina.

27 NOV Variante ômicron se espalha por continentes e a Anvisa faz recomendação ao governos federal em proibir a 
entrada de viajantes que estiveram nos últimos 14 dias em 6 países africanos.

Casos e óbitos do mês no Brasil
285.485 CASOS  |  6.898 MORTES

01 DEZ A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) exigiu avaliação de efi cácia relacionadas as novas variantes, 
pelos laboratórios que possuem vacinas aprovada no Brasil: Pfi zer, Instituto Butantan, Fiocruz e Janssen. 

03 DEZ

Reunião de representantes da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), do Departamento de Infectologia da 
Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), do Instituto de Pesquisa do Hospital Albert Einstein, da Sociedade 
Brasileira de Imunologia (SBI) e da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) para subsidiara a avaliação 
do pedido da Pfi zer de utilização da vacina contra Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos.

11 DEZ Bolsonaro ataca instituições pelas ações realizadas no Brasil de contingenciamento relacionado a variante 
ômicron do Sars- CoV-2: “ A Anvisa quer fechar o espaço aéreo. De novo, porra? 

14 DEZ Exigências vacinais passam a ser incluídas na entrada de viajantes no Brasil. 

16 DEZ
Anvisa autoriza vacina da Comirnat/Pfi zer para crianças de 5 a 12 anos.

Bolsonaro pede divulgação de nomes de técnicos da Anvisa que aprovaram vacina para crianças.

24 DEZ

Em respostas ao ataques que as instituições cientifi cas e da saúde vem sofrendo quanto as vacinas 
anticovid-19, a Anvisa divulga Nota: vacinas aprovadas no Brasil são seguras e efi cazes as vacinas continuam 
sob o monitoramento de segurança mais intensivo da história mundial em diferentes países com forte 
estrutura de regulação.

31 DEZ

Anvisa recomenda ao Ministério da Saúde suspensão provisória de cruzeiros marítimos devido ao aumento de 
casos de Covid-19 

No período marco de 2020 até o momento atual sociedade brasileira pode contar com um grande empenho 
de instituições de saúde, cientifi cas e de produção e inovação para o enfrentamento da pandemia, além dos 
profi ssionais de saúde e da sociedade civil organizada. No campo da Saúde Coletiva o protagonismo da Abrasco 
foi essencial para o enfrentamento da pandemia. Entre documento, notas e posicionamentos, realizou mais de 
100 Ágoras sobre a temática da pandemia e afi ns 

Casos e óbitos do mês no Brasil
191.866 CASOS  |  4.346 MORTES
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