
INFORMATIVO GIAC 58, de 29 de julho de 2020

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:

Informação

Controle de medicamentos durante a pandemia

A Resolução da Diretoria Colegiada nº 405, de 22 de julho de 2020, expedida pela Agência Nacional de
Vigilância  Sanitária  (Anvisa),  estabeleceu  medidas  de  controle  para  a  prescrição,  dispensação  e
escrituração dos medicamentos que possuam as substâncias: cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina e
nitazoxanida. Excetuam-se à regra os fármacos à base de cloroquina distribuídos no âmbito de programas
públicos governamentais. 

De acordo com a autarquia, a norma visa obstar a compra indiscriminada desses produtos, bem como
manter  os  estoques  para destinação aos  pacientes  que dependem dos  medicamentos  para combate  e
controle  de  doenças  como  a  malária,  artrite  reumatoide,  lúpus,  doenças  parasitárias,  dentre  outras
afecções. 

Excepcionalidades na rotulagem e bula de medicamentos 

Devido à emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, a
Resolução da Diretoria Colegiada nº 400, de 21 de julho de 2020, permitiu, excepcionalmente, o não
atendimento a requisitos técnicos de rotulagem e bulas de medicamentos. 

De acordo com o ato,  as  razões  para  inobservância aos critérios  técnicos  estabelecidos pela Anvisa
devem  ser  comprovadamente  relacionadas  à  covid-19  e  ter  os  efeitos  de  seu  não  cumprimento
devidamente controlados por meio de gerenciamento de risco formalmente documentado. 



Atualização das orientações para condução de ensaios clínicos durante a pandemia 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou, na última terça-feira (28), a Nota Técnica
nº 23/2020/SEI/  COPEC/GGMED/DIRE2/ANVISA   a fim de atualizar as orientações direcionadas aos
patrocinadores,  centros  de  pesquisa  e  investigadores  envolvidos  na  condução  de  ensaios  clínicos
autorizados pelo órgão e estudos de bioequivalência. 

De  acordo  com  a  publicação,  as  recomendações  visam  garantir  a  segurança  dos  integrantes  das
pesquisas, bem como cumprir com os princípios de Boas Práticas Clínicas (BPC) e Boas Práticas em
Biodisponibilidade/Bioequivalência (BPBD/BE), minimizando os riscos relacionados à integridade dos
estudos.

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

Informação 

Medidas efetivadas pelo Governo Federal no combate ao novo coronavírus

A Casa Civil da Presidência da República apresentou o balanço das principais ações implementadas na
18ª semana (18 de julho a 24 de julho de 2020) do Centro de Coordenação de Operações do Comitê de
Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19. As ações se intitulam salvando vidas,
apoio aos mais vulneráveis e recuperação da economia:

• Salvando vidas: i) autorização de novo ensaio clínico de vacinas contra a covid-19 (Resolução -
RE  nº  2.556,  de  21  de  julho  de  2020  )  ; ii) conclusão  da megaoperação  do  Ministério  da
Infraestrutura  para  transporte  de  240  milhões  de  EPIs ao  Brasil; iii) distribuição  de  55  mil
fármacos aos hospitais da Região Sul, destinados à intubação de pacientes; e iv) liberação de R$
432 milhões para credenciamento de Centros de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19 em
1,3 municípios (Portaria nº 1.797, de 21 de julho de 2020). 

• Apoio aos mais vulneráveis: i) processamento de 99,8% dos pedidos para percepção do Auxílio
Emergencial; ii) Mais  de  340  mil  cestas  de  alimentos  entregues  à  população  indígena;  iii)
abertura de 24 mil novas vagas de qualificação profissional  gratuita a distância,  por meio do
Programa Novos Caminhos; e iv) chegada do 37º voo fretado pelo Governo Federal para trazer
ao Brasil 130 pessoas retidas em 7 países da África Ocidental. 

• Recuperação  da  Economia:  i) criação  da  iniciativa  “Capital  de  Giro  para  Preservação  de
Empresas (CGPE)”, programa de crédito destinado ao financiamento de até R$ 120 bilhões às
micro, pequenas e médias empresas; ii) linha de crédito, no valor de R$ 15,2 bilhões, dirigida à
Conta-Covid; iii) autorização, mediante a Garantia-Safra, de R$ 51 milhões para pagamento de



mais de 60 mil agricultores familiares (Portaria nº 26, de 16 de julho de 2020); e iv) suspensão
do pagamento de empréstimos contratados por 28 mil empresas, com o objetivo de preservar 2,5
milhões de empregos. 

Nova estratégia para investigação das fraudes relacionadas ao Auxílio Emergencial 

Por meio de ação interinstitucional integrada pelo Ministério da Cidadania, Ministério Público Federal
(MPF), Polícia Federal (PF) e Caixa Econômica Federal (CEF) foi definida nova estratégia para combate
às  fraudes  relacionadas  ao  Auxílio  Emergencial.  De  acordo  com  a  Casa  Civil  da  Presidência  da
República, a medida objetiva identificar a eventual atuação de grupos organizados no desvio de recursos
do programa. O fluxo de investigação se dará da seguinte forma: 

1. As comunicações de irregularidades serão enviadas à CEF, com o escopo de apurar se houve
fraude no pagamento do auxílio; 

2. No  caso  de  confirmação  da  fraude,  os  dados  serão  remetidos  à  Polícia  Federal,  a  fim  de
integração à Base Nacional de Fraudes no Auxílio Emergencial (BNFAE); 

3. Caso não se constate a ocorrência de fraude no pagamento, os dados serão encaminhados ao
Ministério da Cidadania (MC) para averiguação de fraudes na concessão. Nessa etapa, órgãos
como  o  Tribunal  de  Contas  da  União  (TCU)  e  a  Controladoria-Geral  da  União  (CGU)
encaminharão dados obtidos por eles ao MC; 

4. Inexistindo indícios de atuação organizada e sistêmica de um grupo, os casos serão remetidos às
unidades da PF para investigação pontual; 

5. Havendo  servidores  civis  e  militares  envolvidos  nas  fraudes,  os  respectivos  órgãos  serão
acionados para apuração disciplinar.  Caso a sindicância apontar irregularidades envolvendo o
servidor,  as informações serão inseridas no BNFAE e o fato será  encaminhado ao Ministério
Público Federal; 

Ainda, conforme informações da Casa Civil, será concedido acesso à PF e ao MPF das ferramentas de
triagem e de aplicação de filtros, com vistas à adoção de medidas no âmbito penal. O Ministério Público
Federal  receberá,  também,  informações  da  Base  Nacional  de  Fraudes  no Auxílio  Emergencial  e  de
eventuais fraudes sistêmicas.

Fonte: Casa Civil da Presidência da República



Informação 

Manual sobre biossegurança para reabertura de escolas no contexto da covid-19 

A Escola Técnica de  Saúde Joaquim Venâncio  (EPSJV/Fiocruz)  elaborou o material “Manual  sobre
Biossegurança  para  Reabertura  de  Escolas  no  Contexto  da  Covid-19”.  A publicação  disponibiliza
informações às escolas públicas, principalmente,  no que se refere aos mecanismos de transmissão da
covid-19 e implementação de boas práticas, com o objetivo de promover a saúde e prevenção da doença
nos estabelecimentos de ensino. 

Publicação do Boletim InfoGripe 

Com  base  em  dados  do  Sistema  InfoGripe,  ferramenta  que  monitora  as  notificações  relativas  à
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), foi elaborado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e
demais parceiros o  Boletim Infogripe referente à semana epidemiológica 29 (12/07 a 18/07/2020). A
publicação  apresenta,  dentre  outras  informações,  nível  de  atividade  semanal  de  SRAG,  SRAG  por
Influenza e óbitos de SRAG por Influenza. 

A análise reporta, em âmbito nacional, atividade muito alta de casos e óbitos decorrentes da Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG). Além disso, de acordo com a Fiocruz, evidenciam-se sinais de uma
segunda onda da doença “enquanto diversos estados ainda enfrentam a fase de crescimento da primeira
onda de novos casos semanais de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) – situação de todos os
da região Sul, além de Sergipe e Mato Grosso do Sul –, alguns já dão sinais do início da chamada
segunda onda”. 

Enquadram-se, na hipótese de “segunda onda”, os estados do Amapá, Maranhão, Ceará e Rio de Janeiro.
Verifica-se,  nessas localidades,  que,  depois de atingido  um pico e iniciado o processo de queda,  os
números de SRAG voltaram a subir. Segundo o coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, “os dados
de  SRAG  continuam  sendo  fortemente  associados  à  covid-19,  uma  vez  que,  entre  os  casos  com
resultado positivo para os vírus respiratório testados, 96,7% dos casos e 99,1% dos óbitos retornaram
positivo para o novo coronavírus”. 

Fonte: Fundação Oswaldo Cruz 

Informação

Redução de 11% dos casos de infecção humana por Sars-Cov-2 

Segundo informações do Ministério da Saúde, a semana epidemiológica 29, referente ao período de 12 a



18 de julho, registrou o total de 235.010 casos novos de covid-19, 11% (27.836) a menos que a semana
anterior. De acordo com o órgão, tal redução será acompanhada nas próximas semanas a fim de verificar
se a tendência se manterá. 

No que se refere aos óbitos ocorridos, a pasta aponta para estabilização no número de mortes decorrentes
do novo coronavírus. A semana epidemiológica 29 foi encerrada com 7.303 mortes, enquanto a semana
anterior  registrou  7.204  óbitos.  Confira,  a  seguir,  demais  dados  disponibilizados  pelo  Ministério  da
Saúde:

Semana epidemiológica 29 (12 a 18 de julho) 

• Casos recuperados: 1.342.362; 

• Casos em acompanhamento: 653.726; 

• Coeficiência de incidência de casos, por região: Região Centro-Oeste – 1.047,2 casos/100 mil
habitantes;  Região  Nordeste  –  1.214,3  casos/100  mil  habitantes;  Região  Norte  –  1.898,8
casos/100 mil habitantes; Região Sudeste: 801,5 casos/100 mil habitantes;  Região Sul:  510,2
casos/100 mil habitantes; 

• Casos de síndrome gripal suspeitos de covid-19 em profissionais de saúde, registrados no
e-SUS Notifica: 944.238. Casos confirmados: 195.516; 

• Número de casos da covid-19 em profissionais de saúde: técnico e auxiliares de enfermagem
– 67.410; enfermeiros  – 28.870;  médicos  – 21.626;  agentes  comunitários  de saúde – 9.165;
recepcionistas de unidades de saúde – 8.425; 

• Número de  casos  notificados  de  Síndrome  Respiratória  Aguda  Grave  (SRAG)  com
hospitalização em profissionais de saúde: 1.437 casos. Desses, 807 são decorrentes do novo
coronavírus e 441 estão em investigação; 

• Estados  que  apresentaram o  maior  número  de  casos  notificados  que  culminaram em
internação dos profissionais de saúde: São Paulo – 277; Rio de Janeiro – 61; Pará – 60. 

Para  conferir  esses  e  outros  dados,  acesse  a  íntegra  do  Boletim Epidemiológico Especial  – Semana
Epidemiológica 29 (12 a 18/07). 

Credenciamento de Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19

O Ministério da Saúde, mediante publicação da  Portaria nº 1.797, de 21 de julho de 2020,  credenciou
mais 1.615 Centros  de Atendimento  para Enfrentamento  da  Covid-19,  em 1.302  municípios.  Para  a
execução  da  medida,  foram  liberados  R$  432,4  milhões.  Até  o  momento,  a  pasta  efetuou  o
credenciamento de 2.422 Centros de Atendimento para atender, no total, 2.069 municípios. 



Conforme informações do órgão, os Centros de Atendimento são estruturas complementares instaladas
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), são voltadas à identificação e tratamento precoce de casos
do novo coronavírus ou síndrome gripal (SG) com sintomas leves. 

 

Habilitação de leitos em Hospitais de Pequeno Porte

A Portaria nº 1.786, de 17 de julho de 2020, autorizou, temporariamente, a utilização de 1.018 leitos
de hospitais de pequeno porte (HPPs), ao custo de R$ 18,3 milhões, em 26 municípios do estado de
Minas Gerais. Desde abril, o Governo Federal habilitou 2.088 leitos em HPPs, com investimento de R$
37,5 milhões. A ação visa concentrar as internações dos pacientes graves ou gravíssimos acometidos pelo
novo coronavírus nos hospitais de referência, enquanto os hospitais de pequeno porte fazem os demais
atendimentos. 

Segundo o Ministério da Saúde, por intermédio de levantamento produzido no início de abril, constatou-
se a existência de cerca de 15 mil leitos que podem ser utilizados no tratamento de pacientes de cuidados
prolongados não relacionados à covid-19. Desse modo, as unidades de saúde que possuam de 31 a 41
leitos, desde que disponham de leitos SUS, podem participar da estratégia. 

Para solicitar a autorização temporária dos leitos de HPPs, os estados ou municípios devem encaminhar
ofício  ao  Ministério  da  Saúde.  As  publicações  das  portarias  de  habilitação  consideram os  critérios
epidemiológicos e a rede assistencial disponibilizada pelos entes. Após habilitados, o custeio dos leitos
valem pelo período excepcional de 90 dias, podendo ser prorrogado conforme a necessidade. 

Para conferir a distribuição dos novos leitos habilitados e publicados em HPPs, clique aqui. 

Apoio às ações contra o novo coronavírus no estado do Paraná 

O Ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, visitou o estado do Paraná, na última quinta-feira (23),
a fim de intensificar o apoio às ações contra o novo coronavírus, sobretudo, no que se refere à oferta de
novos leitos e distribuição de insumos e medicamentos para diagnóstico e tratamento precoce da doença. 

Na ocasião, foi assinado ato para habilitação de 14 novos leitos no estado. Em relação à escassez de
medicamentos apontada pelo governo local e pelos gestores municipais, o Ministro interino ressaltou a
execução  de  ação  coordenada,  junto  ao  Conselho  Nacional  de  Secretários  de  Saúde  (Conass)  e  o
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), para garantir a disponibilização de
estoque de emergência ao ente “em relação aos medicamentos, existe um aumento forte da demanda,
aumento de preço e falta em alguns lugares. A compra de medicamentos é feita a nível do estado e
municípios, mas quando começou a faltar, o Ministério da Saúde passou a coordenar as ações com
produtores, CONASS e CONASEMS para garantir estoque de emergência. Então, estamos entregando
no ponto certo, quando e onde há mais necessidade. Isso vai garantir estabilidade do mercado. Além



disso,  estamos  negociando a compra de  medicamentos  via  Organização Pan-Americana da Saúde
(OPAS/OMS), porque o preço lá fora está acima das nossas tabelas”. 

Entrega de ventiladores pulmonares 

O Ministério da Saúde (MS) informou que distribuiu, até 24 de julho de 2020, 8.449 mil ventiladores
pulmonares para atendimento aos pacientes acometidos pelo novo coronavírus. Os equipamentos foram
distribuídos aos estados e Distrito Federal, conforme os respectivos quantitativos: Acre (170), Alagoas
(185), Amapá (125), Amazonas (222), Bahia (491), Ceará (268), Distrito Federal (250), Espírito Santo
(210), Goiás (413), Maranhão (281), Mato Grosso (216), Mato Grosso do Sul (155), Minas Gerais (561),
Pará  (409),  Paraíba (285),  Paraná  (544),  Pernambuco (205),  Piauí  (105),  Rio de  Janeiro  (993),  Rio
Grande do Norte (274), Rio Grande do Sul (486), Rondônia (248), Roraima (162), Santa Catarina (98),
São Paulo (838), Sergipe (140) e Tocantins (115) e (70) Unidades de Saúde das Forças Armadas. 

De acordo a pasta, a entrega dos aparelhos é pactuada com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass)  e  o  Conselho  Nacional  de  Secretarias  Municipais  de  Saúde  (Conasems)  e  considera  a
capacidade instalada da rede de assistência em saúde pública, sobretudo, em locais de alta transmissão
do vírus.

Distribuição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 

Com o objetivo de assegurar  a  proteção dos profissionais  de  saúde  que atuam na linha de frente o
combate ao novo coronavírus, o Ministério da Saúde disponibilizou, até 24 de julho de 2020, 208,5
milhões de Equipamentos de Proteção Individual  (EPIs).  No total, foram entregues às Secretarias de
Saúde dos estados e do Distrito Federal 564,2 mil litros de álcool; 3,1 milhões de aventais; 36,9 milhões
de luvas; 10,2 milhões de máscaras N95; 138,5 milhões de máscaras cirúrgicas; 1,8 milhão de óculos e
protetores faciais; e 17,1 milhões de toucas e sapatilhas. 

Para acessar a quantidade de EPIs distribuídos a cada unidade da federação, clique aqui. 

Habilitação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) 

Diante da emergência de saúde pública causada pelo novo coronavírus, o Ministério da Saúde realizou
aporte de R$ 1,59 bilhão, pago em parcela única, para estados e municípios custearem 11.084 mil leitos
de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 

Segundo o órgão, os recursos são repassados aos entes no ato da publicação das portarias que autorizam
as habilitações. Ainda, conforme informações da pasta, cada leito destinado ao tratamento de pacientes
acometidos pela covid-19 recebe, em caráter excepcional, custeio diário de R$ 1.600,00. 



Acesse aqui o detalhamento das habilitações de leitos de UTI por estado. 

Dados apresentados na coletiva de imprensa   de    24 de julho de 2020   

O Ministério da Saúde divulgou, por meio de material apresentado na coletiva de imprensa, ocorrida em
24  de  julho  de  2020,  dados  das  ações  implementadas  pelo  órgão  para  enfrentamento  do  novo
coronavírus:

• Financiamento  das  ações  de  enfrentamento  da  covid-19:  i) destinação,  através  da  Lei
Orçamentária Anual (LOA), de R$ 138,9 bilhões para o Ministério da Saúde; ii) repasse, até 30
de junho de 2020, de R$ 20,8 bilhões para os fundos municipais e estaduais de saúde; e  iii)
liberação de R$ 39,66 bilhões em créditos extraordinários para combate à covid-19. 

• Balanço das entregas do Ministério da Saúde: i) entrega de 8.449 ventiladores pulmonares; e
ii) habilitação de 11.084 leitos de UTI. 

• Disponibilização de medicamentos para tratamento do novo coronavírus: i) distribuição de
11,1 milhões de comprimidos do fármaco Oseltamivir e 4,8 milhões de comprimidos do fármaco
cloroquina;  ii) requisição  administrativa  de  quase  1 milhão de  unidades  de  medicamentos  e
aquisição internacional de 54,8 mil fármacos, ambos para intubação de pacientes acometidos
pela covid-19: 



• Testes para diagnóstico da covid-19: distribuição de 12, 6 milhões testes para diagnóstico da
covid-19 (5 milhões do tipo RT-PCR e 7,6 milhões de testes rápidos). 

• Ações de enfrentamento do novo coronavírus entre os povos indígenas: i) ocupação de 90%
das vagas do Programa Mais Médicos destinadas aos DSEIs; ii) liberação de R$ 1,1 milhão em
pesquisas  para  enfrentamento  do  novo  coronavírus  entre  a  população  indígena; iii)
acompanhamento, pelo Ministério da Saúde, dos indígenas beneficiários do Bolsa Família; iv)
disponibilização de cursos voltados ao manejo clínico e prevenção do novo coronavírus para
Agentes  de  Saúde  Indígenas; v) disponibilização,  por  meio  do  Programa  Nacional  de
Imunizações  (PNI),  de 19 vacinas  para distribuição aos estados e DSEIs;  vi) distribuição de
205.540 comprimidos do fármaco oseltamivir, 100.500 comprimidos do fármaco cloroquina e 20
mil  unidades  de  demais  medicamentos;  vii)  entrega  de  14  aspiradores  portáteis,  14
desfibriladores cardiovasculares, 30 oxímetros de pulso e 18 ventiladores pulmonares para os
Hospitais de Guarnição dos municípios de São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga, no estado do
Amazonas. 

Além dos dados apresentados, é possível, ainda, conferir informações acerca das medidas implementadas
pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e informe epidemiológico referente ao panorama de
casos do novo coronavírus em indígenas. 

Projeto piloto de telemedicina em teste nas aldeias do Alto Rio Negro

Por meio de ação interministerial entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Defesa, encontra-se em
curso  o  projeto  de  atendimento  médico  por  videoconferência  nas  aldeias  com acesso  à  internet  do
Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Alto Rio Negro, localizado no estado do Amazonas. 



Segundo o Ministério da Saúde, a iniciativa é coordenada pelo Hospital das Forças Armadas (HFA) em
parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein, e visa conferir agilidade na marcação de consultas e
acesso rápido às  diversas especialidades de saúde.  Assim, especialistas em psiquiatria,  reumatologia,
cardiologia,  ortopedia,  neurologia  pediátrica,  cirurgia  geral,  urologia,  neurologia  e  pneumologia  das
referidas instituições de saúde prestação atendimento, via telemedicina, aos indígenas da região.

Ações de combate à covid-19 nas Terras Indígenas Xavante 

Com o  objetivo  de  executar  ações  de  combate  ao  novo  coronavírus  no  Distrito  Sanitário  Especial
Indígena (DSEI) Xavante, situado em Mato Grosso, o Ministério da Saúde e  o Ministério da Defesa
destinaram 2,8 toneladas de medicamentos, testes rápidos e equipamentos de proteção individual (EPIs)
para abastecimento dos polos base da região. Além dos insumos e suprimentos médicos, a DSEI contará,
ainda, com assistência médica prestada por 24 profissionais de saúde das Forças Armadas. 

Conforme  informações  do  Ministério  da  Saúde,  a  ação  será  dividida  em três  fases,  previstas  para
ocorrerem no período de 27 de julho a 16 de agosto “a missão será dividida em três fases e vai durar de
27 de julho a 16 de agosto. A primeira fase, que começou nesta segunda-feira (27) e vai até domingo
(2), irá atender as aldeias dos Polos Base São Marcos e Campinápolis, do Distrito Sanitário Especial
Indígena (DSEI) Xavante (…) As próximas etapas da missão estão previstas para acontecer de 3 a 9 de
agosto, na área do Polo Base Sangradouro, e de 10 a 16 de agosto, no Polo Base Marãiwatséde”. 

Fonte: Ministério da Saúde 

Informação

Nota  técnica  acerca  do  incentivo  financeiro  fiscal  relativo  ao  Programa  Saúde  na  Hora
Emergencial 

Considerando a emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus e a edição da Portaria nº
430, de 19 de março de 2020, cujo teor estabelece incentivo financeiro destinado à Atenção Primária à
Saúde, em caráter  excepcional e temporário, com o objetivo de apoiar o funcionamento,  em horário
estendido, das Unidades de Saúde da Família (USF) ou Unidades Básicas de Saúde (UBS), o Conselho
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) elaborou a nota técnica intitulada “Mudança
dos parâmetros mínimos para unidades de saúde com horário estendido receberem     incentivo financeiro  
do Programa Saúde na Hora Emergencial” com o intento de disseminar informações relativas à alteração
dos parâmetros para percepção do benefício instituído em favor das USF e UBS. 

Segundo o texto técnico, as modificações dos critérios relativos ao Programa Saúde na Hora Emergencial
resultam de pleito do Conasems junto ao Ministério da Saúde “os parâmetros eram calculados conforme



horário de funcionamento das USF ou UBS e o quantitativo de consultas médicas e de enfermagem no
horário regular e estendido, após as 17h e/ou finais de semana. (…) com a reformulação, o Ministério
da Saúde passa a adotar os seguintes critérios: definição do quantitativo de atendimentos por tipologia
do município e a somatória da quantidade de atendimentos dos profissionais médicos e enfermeiros do
estabelecimento de saúde no horário convencional e estendido”. 

Dessa  forma,  para  percepção  do  incentivo  financeiro,  a  Unidade  de  Saúde  da  Família  (USF)  ou  a
Unidades Básica de Saúde (UBS) deve possuir funcionamento mínimo de 60 ou 75 horas semanais, além
de apresentar a somatória do parâmetro mínimo de atendimentos efetivados por enfermeiros e médicos,
de acordo com a tipologia do município, consoante quadro abaixo: 

Nota acerca da transferência de recursos financeiros aos estados, Distrito Federal e municípios
para enfrentamento da covid-19 

O Conselho Nacional  de Secretarias Municipais  de Saúde (Conasems) publicou  nota a  fim de tecer
considerações sobre a utilização dos valores oriundos da Portaria nº 1.666, de 1º de julho de 2020, a qual
dispõe  sobre  a  transferência  de  recursos  financeiros  aos  estados,  Distrito  Federal  e  municípios  para
enfrentamento do novo coronavírus. 

O  documento  apresenta  critérios  para  o  cálculo  da  parcela  destinada  aos  municípios,  além  de
informações atinentes à destinação dos recursos. 

Fonte: Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde



Informação

Publicação da Orientação Técnica “Adaptando Serviços de Atenção Primária Para uma Resposta
Mais Efetiva à Covid-19”

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgou a publicação da Orientação Técnica
“Adaptando serviços de atenção primária para uma resposta mais efetiva à covid-19”, produzida
pelo Escritório Regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) na Europa. 

O  texto  se  destina  aos  formuladores  de  políticas  públicas  de  atenção  primária  e  objetiva  fornecer
informações práticas e materiais para tomada de decisões voltadas ao combate à covid-19. 

Fonte: Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

Informação

Acórdãos do Tribunal de Contas da União acerca do acompanhamento das ações do Governo
Federal 

A  fim  de  acompanhar  as  medidas  implementadas  pelo  Governo  Federal  para  enfrentamento  da
emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, o Tribunal de Contas da União (TCU)
instaurou,  até  o  momento,  95  processos  (28  acompanhamentos,  57  representações  e  10  processos
pertencentes a outras classes). Confira, a seguir, acórdãos alusivos à temática covid-19, extraídos por
meio de consulta ao Painel Informativo Coopera: 

• Acórdão nº 7252/2020   – Representação para acompanhamento de aquisições públicas destinadas
ao enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus. 

• Acórdão nº 1906/2020   – Representação para apurar indícios de irregularidades na aquisição de
máscaras cirúrgicas. 

• Acórdão  nº  1748/2020   –  Representação  acerca  de  eventuais  irregularidades  em dispensa  de
licitação para fornecimento de oitenta milhões de aventais. 

• Acórdão nº 6556/2020   – Representação na qual se pleiteia a adoção de medidas necessárias para
conhecer a avaliar os gastos nas compras sem licitação para enfrentamento do novo coronavírus,
no âmbito da esfera federal, bem como atuar de forma conjunta e cooperativa junto aos Tribunais
de Contas das esferas estaduais e municipais, a fim de resguardar o erário. 

• Acórdão nº   1764/2020   e Acórdão 1428/2020 – Relatório de Acompanhamento para verificação



da implementação do Auxílio Emergencial. 

• Acórdão nº 1843/2020   – Acompanhamento da atuação do Banco Central do Brasil (BCB) diante
da pandemia decorrente do novo coronavírus. 

• Acórdão nº 1905/2020   – Relatório de Acompanhamento com o escopo de valiar as ações em
resposta à crise ocasionada pela covid-19 no setor elétrico. 

• Acórdão nº 1888/2020   – Relatório de Acompanhamento com vistas à avaliação da estrutura de
governança  estruturada  para  combate  ao  novo  coronavírus,  bem  como  os  atos  referentes  à
execução de despesas, sob o aspecto da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e
efetividade. 

Fonte: Tribunal de Contas da União 

Informação

Visando  dar  publicidade  às  normas  relativas  ao enfrentamento  do  novo coronavírus,  confira  abaixo
alguns atos publicados sobre o tema: 

Despacho nº  2.177, de 24 de julho de 2020 – fixa os valores dos recursos da Conta Covid a serem
repassados às concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica, ate 31 de julho de
2020, nas contas correntes vinculadas ao repasse de Modicidade Tarifária da Conta de Desenvolvimento
Energético (CDE), referentes aos ativos regulatórios declarados no Termo de Aceitação e contabilizados
de acordo com o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, das competências de abril a junho de 2020,
nos termos da Resolução Normativa nº 885, de 23 de junho de 2020. 

Resolução nº 574, de 24 de julho de 2020 – considerando os impactos decorrentes da emergência de
saúde pública evidenciada pela classificação do covid-19 como pandemia pela Organização Mundial de
Saúde e o que consta do processo nº 00058.012890/2020-99, isenta os operadores de aeródromos de
disponibilizarem ponto de controle de acesso de uso exclusivo de funcionários, tripulantes e pessoal de
serviço, previstos no RBAC nº 107.

Resolução nº 57  5  ,  de 24 de julho de 2020   – considerando os impactos decorrentes da emergência de
saúde pública evidenciada pela classificação do covid-19 como pandemia pela Organização Mundial de
Saúde e o que consta do processo nº 00065.013330/2020-62, prorroga a validade de isenção temporária
de  cumprimento  do  requisito  de  que  trata  o  parágrafo  153.419(c)  do  RBAC  nº  153,  relativo  à



disponibilização de equipe de resgate do Serviço de Salvamento e Combate a Incêndio (SESCINC).

Resolução Normativa nº 891, de 21 de julho de 2020 – altera a Resolução Normativa nº 878/2020, que
trata de medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em
decorrência  da  calamidade  pública  atinente  à  pandemia  de  coronavírus  (COVID-19)  e  a  Resolução
Normativa nº 414/2010, que trata das condições gerais de fornecimento.

Deliberação nº 864, de 28 de julho de 2020 – considerando os impactos deletérios da pandemia do novo
coronavírus na atividade econômica, a Comissão de Valores Imobiliários (CVM) prorroga, até 31 de
outubro de 2020, a suspensão da eficácia do art. 9º da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009.

Instrução Normativa nº 63, de 27 de julho de 2020 – altera a Instrução Normativa nº 19, de 12 de março
de 2020, que estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração
Pública Federal (SIPEC), quanto às medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19). 

Lei nº 14.028, de 27 de julho de 2020 – altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para garantir
que o receituário médico ou odontológico de medicamentos sujeitos a prescrição e de uso contínuo tenha
validade pelo menos enquanto perdurarem as medidas de isolamento para contenção do surto da Covid-
19, na forma que especifica.

Lei  nº  14.030,  de  28  de julho  de  2020 – dispõe  sobre  as  assembleias  e  as  reuniões  de  sociedades
anônimas,  de  sociedades  limitadas,  de  sociedades  cooperativas  e  de  entidades  de  representação  do
cooperativismo durante o exercício de 2020; altera as Leis nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, e 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); e dá outras providências.

Portaria nº 788, de 24 de julho de 2020 – reabertura da visitação pública no Refúgio de Vida Silvestre do
Arquipélago de Alcatrazes – Refúgio de Alcatrazes. 

Portaria nº 790, de 24 de julho de 2020 – reabertura da visitação pública no Parque Nacional do Itatiaia.

Portaria nº 448, de 27 de julho de 2020 – considerando a publicação da Portaria/MS nº 188, de 3 de



fevereiro de 2020,  que declara Emergência em Saúde Pública de Importância  Nacional  (ESPIN)  em
decorrência  da  Infecção  Humana  pelo  novo  Coronavírus  (2019-nCoV),  o  Ministro  de  Estado  da
Cidadania, resolve, excepcionalmente, para o ano de 2020, o limite de que trata o inciso I para o custeio
de  despesas  administrativas  será  o  valor  nominal  total  gasto  em despesas  administrativas  por  cada
entidade durante o ano de 2019." 

Portaria nº 1.848, de 27 de julho de 2020 – dispõe sobre a suspensão da execução de projetos no âmbito
do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) e do Programa Nacional de Apoio à
Atenção  da  Saúde  da  Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD), durante  a  vigência  da  Emergência  em
Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) declarada pela Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro
de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus – covid-19.

Portaria nº 2.032, de 27 de julho de 2020 – reconhece  o Estado de Calamidade Pública em todo o
território do Estado de Goiás/GO, em decorrência de Doenças Infecciosas Virais – 1.5.1.1.0 (COVID-
19), DECRETO Nº 9.691, de 08 de julho de 2020.

Portaria  nº  17.717,  de  27  de  julho  de  2020 –  altera  parcialmente  grupos  de  natureza  de  despesa,
constantes  das Medidas Provisórias nº  940,  947 e 962, de 2 e  8 de abril,  e  de 6 de maio de  2020,
respectivamente,  no âmbito dos Ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; e da
Saúde, no valor de R$ 1.641.375.799,00.

Portaria nº 34, de 28 de julho de 2020 – suspende as visitas, os atendimentos de advogados, as atividades
educacionais, de trabalho, as assistências religiosas e as escoltas realizadas nas Penitenciárias Federais do
Sistema Penitenciário  Federal  do  Departamento  Penitenciário  Nacional  como forma  de  prevenção  e
controle de riscos do Novo Coronavírus

Portaria nº 1.859, de 28 de junho de 2020 – altera a Portaria nº 1.521/GM/MS, de 15 de junho de 2020,
que autoriza a habilitação de leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar, para atendimento exclusivo dos
pacientes da covid-19.

Portaria Conjunta nº 36, de 28 de julho de 2020 – prorroga os prazos previstos nos art. 1º e art. 2º da
Portaria  Conjunta nº  22,  de 19 de junho de  2020, que dispõe sobre  o atendimento dos segurados  e
beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social durante o período de enfrentamento da emergência



de  saúde  pública  de  importância  internacional  decorrente  da  pandemia  do  coronavírus  (covid-19)  e
disciplina o retorno gradual do atendimento presencial nas Agências da Previdência Social.

Resolução nº  12,  de 27 de julho de 2020 – dispõe  sobre  a  aprovação da Proposta Orçamentária  da
Assistência Social, exercício de 2021.

Resolução  nº  13,  de  27  de  julho  de  2020 –  dispõe  sobre  a  aprovação  do  Relatório  da  Execução
Orçamentária e Financeira do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), 2° trimestre - exercício de
2020.

Resolução nº 39, de 27 de julho de 2020 – dispõe sobre a suspensão das parcelas referentes aos contratos
do Fundo de Financiamento estudantil (Fies), devido à pandemia do novo coronavírus – covid19, e dá
outras providências.

Resolução  de  Diretoria  Colegiada  – RDC nº  402,  de  21 de junho  de  2020 – estabelece  a  abertura
temporária  de  pontos  de  entrada  e  saída  de  substâncias  sujeitas  a  controle  especial,  em virtude  da
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) relacionada ao novo Coronavírus
(SARS-CoV-2).

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 do Coronavírus-19



Links úteis atinentes à covid-19

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=164b143c45a9dec2205c9ab214b89d333b4e3f4e1c9133427d8ae40f9ab65a170276dba0-
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/
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/

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/     


