
2019

Dezembro 8/12: Primeiros casos — Pneumonia em hospital de Wuhan/China.
29/12: Identificação do vírus — Divulgado o código genético do coronavírus na China.

2020

Janeiro
5/1: 1º Comunicado da OMS — 44 casos de “pneumonia de causa desconhecida” relacionada ao Mercado de
Frutos do Mar de Wuhan/China.
30/1: OMS declara Emergência Internacional.

Fevereiro
3/2: Emergência Nacional — Brasil declara Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN).
7/2: Presidente da República sanciona Lei de Quarentena.
26/2: Confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil, em São Paulo.



Março

9/3: Confirmados 25 casos de coronavírus no Brasil e 930 suspeitos em investigação.
11/3: Ministério da Saúde declara reconhecimento de transmissão comunitária do novo coronavírus em todo
o território nacional.
12/3: Portaria  PGR/MPU nº 60, de 12 de março de 2020: estabelece medidas temporárias de 
prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19). 
12/3: Portaria  PR/GO nº 52, de 12 de março de 2020: institui Comissão Especial Temporária para a 
elaboração de um plano de contingenciamento.
13/3: Portaria  PR/GO nº 55, de 13 de março de 2020: estabelece medidas temporárias para a 
prevenção e a redução do risco de contágio do Coronavírus (COVID-19) no MPF/GO.
17/3: Ministério da Saúde é notificado da primeira morte por coronavírus no Brasil.
18/3: Portaria PGR/MPU nº 69, de 18 de março de 2020: fixa o expediente e o atendimento ao público
externo nas unidades do MPU, durante a vigência Portaria PGR/MPU nº 60, de 12 de março de 2020.
18/3: Portaria SG/MPF nº 383, de 18 de março de 2020: delega aos Procuradores-Chefes das 
unidades do Ministério Público Federal a competência para fixar o expediente nas unidades, segundo as 
condições locais e o teor da Portaria PGR/MPU nº 69 de 18 de março de 2020.
19/3: Portaria  PGR/MPU nº 76, de 19 de março de 2020: estabelece que as atividades incompatíveis 
com o teletrabalho ficam suspensas, dispensando-se o comparecimento presencial nas unidades do 
Ministério Público da União a partir do dia 19 de março de 2020.
26/3: A região Centro-Oeste entra na lista de mortes registradas, com 1 óbito em Goiás.

Abril

2/4: Brasil muda protocolo e passa a recomendar que todos devem usar máscaras de proteção.
5/4: Avanço da COVID-19 é considerado acelerado.
19/4: Decreto Estadual nº 9.653, de 19 de abril de 2020:  decreta situação de emergência na saúde 
pública do Estado de Goiás.
19 a 25/4: Na semana epidemiológica 17 (19 a 25/04), Goiás registra 475 casos e 08 óbitos.

Maio 17 a 23/5: Na semana epidemiológica 21 (17 a 23/05), Goiás registra 1.977 casos e 41 óbitos.

Junho
21 a 27/6: Na semana epidemiológica 26  (21 a 27/06), Goiás registra 9.793 casos e 201 óbitos.
15/6: Resolução CNMP nº 214, de 15 de junho de 2020: estabelece, no âmbito do Ministério Público, 

http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/PortariaPGRMPU60COVID19.pdf
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http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/200050/PT_PRGO_2020_52.pdf?sequence=3&isAllowed=y


medidas para retomada dos serviços presenciais.

Julho

8/7: Decreto Estadual nº 9.691, de 08 de julho de 2020: declara, no âmbito do território estadual, 
estado de calamidade pública.
19 a 25/7: Na semana epidemiológica 30 (19 a 25/07), Goiás registra 15.947 casos e 304 óbitos.
27/7: Portaria PGR/MPU nº 118, de 27 de julho de 2020: dispõe sobre o retorno, de forma gradual e 
sistematizada, das atividades presenciais no MPU.
27/7: Decreto Estadual nº 9.700, de 27 de julho de 2020: altera o sistema de revezamento 
implementado no art. 2º do Decreto nº 9.653, de 19 de abril de 2020.

Agosto

9 a 15/8: Na semana epidemiológica 33 (09 a 15/08), Goiás registra 19.148 casos e 363 óbitos.
19/8: Portaria PR/GO nº 157, de 18 de agosto de 2020: estabelece regras para a retomada gradual 
dos serviços presenciais, no âmbito do MPF/GO.
28/8: Portaria PR/GO n° 166, de 28 de agosto de 2020: adia o retorno gradual das atividades 
presenciais nas unidades do MPF/GO para o dia 30 de setembro de 2020.

Setembro

10/9: Decreto nº 9.711, de 10 de setembro de 2020: prorroga, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, 
a situação de emergência na saúde pública no Estado de Goiás.
13 a 19/9: Na semana epidemiológica 38 (13 a 19/09), Goiás registra 11.587 casos e 292 óbitos.
20 a 26/9: Na semana epidemiológica 39 (20 a 26/09), Goiás registra 9.782 casos e 259 óbitos.

Outubro
27/09 a 3/10 : Na semana epidemiológica 40 (27/09 a 03/10), Goiás registra 7.647 casos e 257 óbitos.
18 a 24/10: Na semana epidemiológica 43 (18 a 24/10), Goiás registra 3.535 casos e 130 óbitos.
25 a 31/10: Na semana epidemiológica 44 (25 a 31/10), Goiás registra 1.480 casos e 101 óbitos.

Novembro
25 a 31/11 : Na semana epidemiológica 45 (1º a 07/11), Goiás registra 975 casos e 46 óbitos (dados 
atualizados 11/11/2020 às 12:26:39).
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Total geral hospitais públicos e privados. Últimos dados informados pelas unidades.
Das 368 unidades de saúde, 179 (48.64%) ainda não atualizaram os dados.
Dados das últimas 24 horas.
Registros do dia.
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Total geral hospitais públicos e privados. Últimos dados informados pelas unidades.
Das 369 unidades de sáude, 136 (36.86%) ainda não atualizaram os dados.
Dados das últimas 24 horas.
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