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Recomendações e fontes de informações 
confiáveis sobre o coronavírus (COVID-19) 
para América Latina 

Por David González e Carolina Gutiérrez

Nesse conteúdo você encontra uma 

compilação de fontes, ferramentas e 

recursos para informações a respeito do 

coronavírus (COVID-19). A partir dessas 

fontes, você pode conhecer, seguir e 

divulgar notícias e orientações das 

autoridades sanitárias sobre as diversas 

formas de prevenção. 

Fontes de informações oficiais  

OMS 

A Organização Mundial de Saúde 

(OMS) é o órgão da Organização das 

Nações Unidas (ONU) responsável por 

gerenciar políticas de prevenção, 

promoção e intervenção em saúde a 

nível mundial.  

 Espanhol [ES] Português [PT] 

Site 
web 

https://who.int/es
/emergencies/dise
ases/novel-
coronavirus-2019 

https://news.un.org/pt/
tags/organizacao-
mundial-da-saude* 
https://news.un.org/pt/
tags/coronavirus* 

* Resultados na página das Nações Unidas Brasil  

 

OPAS/OMS 

A Organização Pan-Americana de 

Saúde (OPAS) é a agência especializada 

em saúde do Sistema Interamericano e 

atua como escritório regional da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) 

para os países das Américas. 

 ES PT 

Site web https://paho.org/
es 

https://paho.org/
bra/ 

Twitter /opsoms /OPASOMSBrasil 

Facebook /PAHOWHO  /OPASOMSBrasil 

Youtube /user/pahopin  

 

Página oficial por país 

País Link 

 Argentina 
https://www.argentina.gob.ar/salud/coro
navirus-COVID-19 

 Bolívia 
https://www.minsalud.gob.bo 

 Brasil 
https://saude.gov.br 

 Chile 
https://www.gob.cl/coronavirus 

 Colombia 
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covi
d19 
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 Costa Rica https://www.ministeriodesalud.go.cr 

 Cuba https://temas.sld.cu/coronavirus/covid-19 

 Equador 
https://www.salud.gob.ec/ 
 

 El Salvador https://www.salud.gob.sv/ 

 Guatemala 
https://www.mspas.gob.gt 

 Haiti https://www.paho.org/hai/index.php?lang
=en 

 Honduras http://www.salud.gob.hn/site/ 

 México https://coronavirus.gob.mx 

 Nicaragua http://www.minsa.gob.ni 

 Panamá 
https://yomeinformopma.org 

 Paraguai https://www.mspbs.gov.py/covid-19.php 

 Peru 
http://salud.gov.pr/Pages/coronavirus.asp
x  

 Porto Rico 
https://www.msp.gob.do/web/?page_id=6
682 

 República 
Dominicana 

https://www.msp.gob.do/web/?page_id=3
371 

 Uruguai 
https://www.gub.uy/ministerio-salud-
publica/coronavirus 

 Venezuela 
http://www.mpps.gob.ve/ 

 

Meios de comunicação 

Medio Link Idioma 

BBC 
Brasil 

https://www.bbc.com/portugue
se/search?q=coronavirus 

PT 

BBC 
Mundo 

https://bbc.com/mundo/topics/
c67q9nnn8z7t  

ES 

Fiocruz https://portal.fiocruz.br/corona
virus  

PT 

Infobae https://infobae.com/coronaviru
s 

ES 

Nat 
Geo 

https://nationalgeographicla.co
m/coronavirus 

ES 

UFRJ https://coronavirus.ufrj.br PT 

CDC https://www.cdc.gov/spanish/ ES 

 

Ferramentas online 

1. Vídeo “O coronavírus explicado 

e o que você deve fazer”: 

produção do estúdio de animação 

alemã, Kurzgesagt. Disponível 

legendado em mais de 80 

idiomas, incluindo espanhol e 

português. https://youtu.be/BtN-

goy9VOY  

2. Mapa do Centro de Ciência e 

Engenharia de Sistemas da 

Universidade Johns Hopkins: 

rastreia em tempo real a 

propagação de COVID-19 com 

estatísticas para o mundo todo e 

para cada país. Dispõe sobre o 

número de casos confirmados, 

mortes, recuperados e gráficos de 

tendências. 

https://bit.ly/2UbCeEE  

3. Mapa de Bing.com e Microsoft 

News: rastreia os casos de 

coronavírus COVID-19, locais e 

globais, com taxas ativas de 

recuperação e de mortalidade, 
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além de notícias e vídeos diários. 

https://www.bing.com/covid 

4. TED talks sobre coronavírus: 

lista de vídeos com palestras que 

abordam o COVID-19 sob 

diversas perspectivas 

https://www.ted.com/topics/coro

navirus 

5. Lista de vídeos de 

YouTubeLatAm e YouTube 

Brasil: com atividades para 

realizar em casa durante a 

quarentena. 

A. https://www.youtube.com/user/YouTub

eES/ 

B. https://www.youtube.com/user/YouTub

eBrasil 
 

Recursos gráficos educativos gratuitos 

para redes sociais 

Na Revista Bioika criamos um 

infográfico sobre os sintomas do 

coronavírus (COVID-19) e alguns 

cuidados frequentes para impedir o 

contágio, conforme indicado pela 

Organização Mundial da Saúde. 

Convidamos você a baixar, conhecer e 

usar esses recursos nas suas redes sociais 

e divulgá-los entre seus contatos. 

 

Cartaz: https://bit.ly/2xPnxhB 

 

Capa para Facebook: https://bit.ly/3dQtHyD 

Referências: 

https://www.abrasco.org.br/site/outras-

noticias/confira-fontes-de-informacao-

confiaveis-coronavirus/45677/ 

https://coronavirus.jhu.edu/ 
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