
INFORMATIVO GIAC 46, de 30 de junho 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

Regras fiscais na vigência de Calamidade Pública decorrente do novo coronavírus

O Conselho Nacional do Ministério Público encaminhou ao Gabinete Integrado de Acompanhamento da
Epidemia  Covid-19  (GIAC-COVID-19),  por  meio  do  Ofício  nº  124/2020/PRESI,  cópia  integral  do
Processo  Administrativo  nº  19.00.1000.0004518/2020-95,  instaurado  a  partir  da  Nota  Técnica  nº
20/2020, elaborada pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados. 

A análise técnica dispõe acerca das regras fiscais e orçamentárias estabelecidas pela Constituição (EC nº
106/2020) e pela legislação complementar (LC nº 173/2020) diante da calamidade pública declarada para
o enfrentamento da covid-19. 

Fonte: Conselho Nacional do Ministério Público 

Informação

Informações sobre a estruturação de testagem para diagnóstico do novo coronavírus

O Ministério da Saúde, através da Secretaria de Vigilância em Saúde, remeteu ao Gabinete Integrado de
Acompanhamento  da  Epidemia  Covid-19  (GIAC-COVID-19)  informações  acerca  da  aquisição  e
distribuição de insumos de Biologia Molecular,  destinados à realização de exames para  detecção da
covid-19, bem como sobre as ações desenvolvidas junto aos Laboratórios de Saúde Pública. Confira: 

https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/210976/6037779511114455228/publicLink/5EF21BEA.INSTITUCIONAIS.POACICSSE.200.200007F.1.4EB1B.1@45_5EF21BEA.INSTITUCIONAIS.POACICSSE.100.1726275.1.12CB.1@1_5EB9689C.INSTITUCIONAIS.POACICSSE.100.1726275.1.E2F.pdf
https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/210975/-3095964688689217067/publicLink/5EF21BEA.INSTITUCIONAIS.POACICSSE.200.200007F.1.4EB1D.1@45_5EF21BEA.INSTITUCIONAIS.POACICSSE.100.1726275.1.12CB.1@1_5EB9689C.INSTITUCIONAIS.POACICSSE.100.1726275.1.E2F.pdf


A Coordenação-Geral de Laboratórios de Saúde Pública (CGLAB/DAEVS/SVS/MS)
é responsável pela aquisição e distribuição de insumos laboratoriais estratégicos
aos 27 (vinte e sete) Laboratórios Centrais de Saúde Pública (LACEN) estaduais,
estes vinculados às respectivas Secretarias de Estado da Saúde.

Devido ao quadro de emergência em saúde pública em decorrência da COVID-19,
e com o intuito de apoiar as Unidades Federativas, o Ministério da Saúde está
adquirindo  e  distribuindo  insumos  de  Biologia  Molecular  para  realização  de
exames de RT-qPCR para detecção da COVID-19 para todos os LACEN e também,
de  forma excepcional,  os  swabs  e  tubos  utilizados  para  coleta  de  amostras  de
orofaringe e nasofaringe, em pacientes com suspeitas da doença. 

Entre outras ações que estamos desenvolvendo junto aos LACEN, estão incluídas: 

• liberação dos equipamentos automatizados da Rede de Carga Viral de HIV
para processamento de amostras de COVID-19, o que aumentará sua capacidade
de processamento; 

• utilização da Rede de Teste Molecular de Tuberculose (equipamentos); 

• parcerias  com  laboratórios  públicos  e  privados  para  a  realização  de
exames; 

• prestação  de  serviço  para  fornecimento  de  reagentes  e  instalação  de
extratores automatizados de RNA; 

• e,  ainda  em  curso,  aquisição  de  equipamentos  para  estruturação  dos
Laboratórios Centrais, como: leitoras de código de barras, impressoras térmicas,
refrigeradores, freezers, centrífugas, cabines de segurança biológica e autoclaves. 

No que tange aos testes rápidos para COVID-19, informamos que a aquisição e
distribuição  é  de  responsabilidade  do  Departamento  de  Ações  Programáticas
Estratégicas, da Secretaria de Atenção Primária à Saúde. 

Habilitação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs)

O Ministério da Saúde divulgou, em 25 junho de 2020, a habilitação de 340 novos leitos de UTI, ao
custo de R$ 48,9 milhões, para atendimento dos pacientes em estado grave ou gravíssimo em decorrência
do  novo coronavírus.  Foram contemplados,  na  data,  os  estados  da  Bahia  (264),  Piauí  (30)  e  Santa
Catarina (46). Até o momento, o órgão disponibilizou 8.940 leitos de UTI exclusivos para tratamento da
doença. 

Clique aqui, para conferir o detalhamento das novas habilitações. 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47115-brasil-conta-com-8-940-leitos-de-uti-habilitados-exclusivamente-para-covid-19
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47115-brasil-conta-com-8-940-leitos-de-uti-habilitados-exclusivamente-para-covid-19


Entrega do primeiro lote de ventiladores pulmonares oriundos dos EUA

O Ministério da Saúde recebeu, no dia 26 de junho de 2020, o primeiro lote de ventiladores pulmonares
doados  pelo  governo  dos  Estados  Unidos  da  América  (EUA).  Na  data,  foram  entregues  200
equipamentos destinados ao combate à covid-19. 

Segundo o Secretário Executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco,  a distribuição dos ventiladores
observará a demanda de estados e municípios,  considerando a variação da curva epidemiológica e a
capacidade  para  instalação  e  operação  do  equipamento  “são  estudadas  todas  as  demandas  dos
secretários  estaduais,  que  têm seus  planos  de  contingência,  com apoio  do  Conselho  Nacional de
Secretários  de  Saúde (Conass)  e  de  Secretarias  Municipais  de  Saúde  (Conasems).  Levantamos  as
demandas mais prementes em todos os municípios do país e estabelecemos as prioridades. Ainda com o
apoio  desses  agentes,  realizamos  um  plano  logístico,  de  acordo  com  a  variação  da  curva
epidemiológica, com a necessidade de cada cidade e com a capacidade de colocar rapidamente esse
insumo estratégico em operação”. 

É previsto, ainda, o recebimento de mais 800 ventiladores pulmonares, provenientes da referida doação
dos EUA ao Brasil. 

5ª missão interministerial voltada ao atendimento de povos indígenas 

Por meio de ação interministerial entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Defesa, foi iniciada a 5ª
missão de auxílio aos povos indígenas. A iniciativa ocorrerá no período de 30 de junho a 5 de julho de
2020 e será voltada ao atendimento e distribuição de Equipamentos de Proteção Individual  (EPIs) e
insumos médicos à população indígena das terras Yanomami e Raposa Serra do Sol, em Roraima (RR). 

Na ocasião, 21 profissionais de saúde das Forças Armadas  prestarão apoio à região junto aos 1.762
profissionais  de  saúde  (agentes  de  saúde  e  saneamento,  agentes  de  combate  a  endemias,  médicos,
farmacêuticos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e técnicos de enfermagem) da Secretaria Especial
de Saúde Indígena (SESAI), que já atuam na localidade. 

De acordo com o Ministério da Saúde, a expectativa é de que as equipes da SESAI e das Forças Armadas
procedam  ao  atendimento  de  3  mil  indígenas,  distribuídos  em  cinco  Polos  Base:  Auaris,  Waikás,
Surucucu (Yanomami), Frexal e Maturuca (Leste de Roraima). 

Fonte: Ministério da Saúde

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47134-governo-do-brasil-leva-atendimento-de-saude-a-indigenas
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47131-brasil-recebe-primeiro-lote-de-ventiladores-pulmonares-dos-eua


Informação 

Inclusão do teste sorológico para covid-19 no rol de coberturas obrigatórias 

Em  cumprimento  à  decisão  judicial  proferida  nos  autos  da  Ação  Civil  Pública  nº  0810140-
15.2020.4.05.8300, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) publicou a Resolução Normativa –
RN nº 458, de 26 de junho de 2020, a fim de incluir o teste sorológico para covid-19 no rol de coberturas
obrigatórias dos planos de saúde. 

Segundo informações da agência, o procedimento será disponibilizado aos beneficiários de planos nas
segmentações ambulatorial, hospitalar (com ou sem obstetrícia) e referência nos casos em que paciente
apresente ou tenha apresentado os seguintes quadros clínicos: 

• Síndrome  Gripal: quadro  respiratório  agudo,  caracterizado  por  sensação  febril  ou  febre,
acompanhada de tosse ou dor de garganta ou coriza ou dificuldade respiratória.

• Síndrome Respiratória  Aguda Grave: desconforto respiratório/dificuldade para  respirar  ou
pressão persistente no tórax ou saturação de oxigênio menor do que 95% em ar ambiente ou
coloração azulada dos lábios ou rosto. 

Os exames sorológicos (pesquisa de anticorpos IgA, IgG ou IgM) detectam a presença de anticorpos
produzidos pelo organismo após a exposição ao vírus. A realização desse tipo de teste é indicado a partir
do oitavo dia de início dos sintomas. 

Segunda edição do Boletim Covid-19 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar divulgou, em 22 de junho de 2020, a segunda edição do
Boletim Covid-19, o qual reúne dados acerca do monitoramento do setor de planos de saúde durante a
emergência de saúde pública causada pelo novo coronavírus. 

O documento apresenta  informações  relacionadas ao impacto assistencial  e econômico-financeiro da
covid-19 e às demandas dos consumidores registradas nos canais de atendimento da ANS no período. A
autarquia explica que “no geral, os dados coletados, até o momento, não indicam desequilíbrios de
ordem assistencial ou econômico-financeira no setor. Os números de maio mostram leve retomada das
consultas em pronto-socorro não relacionadas à covid-19 e no número de exames e terapias realizados
fora  do  ambiente  hospitalar,  mas  esses  ainda  são  inferiores  ao  mesmo  período  do  ano  anterior.
Observou-se o mesmo comportamento em relação à taxa de ocupação geral de leitos (comum e de UTI)
relacionadas ou não à Covid-19. Em relação aos dados econômico-financeiros, chama a atenção a
redução  da  sinistralidade  medida  pelo  fluxo  de  caixa  (percentual  das  mensalidades  usado  para
pagamento de custos médicos) no mês de maio. Quanto à inadimplência, foi verificado aumento pouco

http://www.ans.gov.br/images/Boletim_COVID-19_ANS_Junho_Link.pdf
http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/coronavirus-covid-19/coronavirus-todas-as-noticias/5628-boletim-covid-19-ans-divulga-novos-dados-do-monitoramento-do-setor
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-normativa-rn-n-458-de-26-de-junho-de-2020-263971789
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-normativa-rn-n-458-de-26-de-junho-de-2020-263971789
http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/coronavirus-covid-19/coronavirus-todas-as-noticias/5648-ans-inclui-teste-sorologico-para-covid-19-no-rol-de-coberturas-obrigatorias


expressivo em relação a abril.”

No que concerne ao atendimento da agência aos beneficiários de plano de saúde, do início de março até
15 de junho, foram contabilizadas 7.149 solicitações de informações e 4.701 queixas relacionadas a: i)
dificuldades assistenciais para detecção ou tratamento da covid-19 (36%);  b) problemas relacionados a
outras assistências afetadas pela pandemia (43%); e c) temas não assistenciais (21%). 

A ANS elaborou, ainda, a Nota Técnica nº 11/2020/DIFIS-DIOPE-DIPRO com detalhamento de tais
informações. Para acessar, clique aqui. 

Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar 

Informação 

Desenvolvimento de painel para consulta de Certificação de Boas Práticas de Fabricação 

Para conferir mais transparência à fila de análise dos expedientes relacionados a pedidos de Certificação
de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) de produtos para diagnóstico da covid-19, a Agência Nacional de
Vigilância  Sanitária  (Anvisa) desenvolveu o painel  “Situação de  análise  de CBPF de  produ  t  os  para  
diagnóstico de uso in vitro de covid-19”. 

A criação da ferramenta deriva da  Resolução da Diretoria Colegiada nº 346/2020, de 12 de março de
2020  ,   que definiu os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para a CBPF para fins de
registro e alterações pós-registro de insumo farmacêutico ativo, medicamento e produtos para saúde, em
atenção à pandemia causada pelo novo coronavírus. 

Através da plataforma, é possível identificar as petições sob exame da Anvisa, por número de expediente
e ordem cronológica de peticionamento, bem como a situação da análise e o tempo em cada fase.

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

Informação 

Destinação de 215 mil cestas de alimentos   às   famílias indígenas  

A Casa Civil da Presidência da República anunciou, em 25 de junho de 2020, que desde o início da
implementação  de  medidas  voltadas  para  o  enfrentamento  da  pandemia  causada  pela  covid-19,  o
Ministério  da  Mulher,  da  Família  e  dos  Direitos  Humanos  (MMFDH),  a  Companhia  Nacional  de
Abastecimento (Conab) e a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) viabilizaram a distribuição de

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/junho/ninguem-fica-pra-tras-215-mil-cestas-de-alimentos-foram-distribuidas-a-familias-indigenas
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/junho/ninguem-fica-pra-tras-215-mil-cestas-de-alimentos-foram-distribuidas-a-familias-indigenas
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/junho/ninguem-fica-pra-tras-215-mil-cestas-de-alimentos-foram-distribuidas-a-familias-indigenas
http://portal.anvisa.gov.br/noticias?p_p_id=101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_groupId=219201&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_urlTitle=certificacao-de-bpf-e-priorizacao-de-analises-entenda&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=5927284&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=content
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5809525/RDC_346_2020_COMP.pdf/385d4728-b4ea-40b1-801d-7680318c67ba
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5809525/RDC_346_2020_COMP.pdf/385d4728-b4ea-40b1-801d-7680318c67ba
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWUyNTMyYTYtN2QxYS00OGIxLWE2OWEtZTgyNjg3M2U3MTg3IiwidCI6ImI2N2FmMjNmLWMzZjMtNGQzNS04MGM3LWI3MDg1ZjVlZGQ4MSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWUyNTMyYTYtN2QxYS00OGIxLWE2OWEtZTgyNjg3M2U3MTg3IiwidCI6ImI2N2FmMjNmLWMzZjMtNGQzNS04MGM3LWI3MDg1ZjVlZGQ4MSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWUyNTMyYTYtN2QxYS00OGIxLWE2OWEtZTgyNjg3M2U3MTg3IiwidCI6ImI2N2FmMjNmLWMzZjMtNGQzNS04MGM3LWI3MDg1ZjVlZGQ4MSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWUyNTMyYTYtN2QxYS00OGIxLWE2OWEtZTgyNjg3M2U3MTg3IiwidCI6ImI2N2FmMjNmLWMzZjMtNGQzNS04MGM3LWI3MDg1ZjVlZGQ4MSJ9
http://www.ans.gov.br/images/Nota_Conjunta_11_-_Boletim_COVID-19.pdf


215 mil cestas de alimentos às famílias indígenas em situação de vulnerabilidade social. 

De acordo com órgão, a intenção é superar a quantidade de 500 mil cestas entregues. Tal ação visa
auxiliar o isolamento dos povos indígenas, minimizando as chances de contágio. 

Investimento para fabricação de novos ventiladores pulmonares para pacientes acometidos pelo
novo coronavírus

A Financiadora de Inovação e Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações destinará R$
7,5 milhões para o desenvolvimento de novo ventilador pulmonar. O equipamento será fabricado pela
empresa Alliage S.A Indústrias Médico Odontológica e é indicado para suporte ventilatório mecânico
intermitente ou contínuo de pacientes adultos e pediátricos. 

Quanto às características  técnicas dos ventiladores, a Casa Civil  da Presidência da República detalhou
que "o modelo permite a portabilidade de dados por meio de um dispositivo de memória USB do
ventilador domiciliar para o computador do médico. Os parâmetros do ventilador e as configurações
de  alarme  também  são  interligados  de  forma  a  reduzir  o  risco  de  configurações  clinicamente
inadequadas. O produto terá bateria interna de lítio, que proporciona até 11 horas de operação do
ventilador e possui um indicador, em tempo real, que mostra o quanto ainda resta de carga na bateria
em horas  e  minutos,  com base  nas  configurações.  Além disso,  o  novo  equipamento  é  compacto,
silencioso e leve (4,5 kg), o que facilita a sua transição do uso hospitalar para o domiciliar."

Fonte: Casa Civil da Presidência da República

Informação 

Orientação para tomada de decisão por gestores locais 

Tendo em vista a Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente do novo
coronavírus, bem como a Portaria nº 1.565, de 18 de junho de 2020, editada pelo Ministério da Saúde, a
qual incumbe às autoridades e aos órgãos de saúde locais a tomada de decisão quanto à retomada das
atividades, os representantes do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS),
do  Conselho  Nacional  de  Secretários  de  Saúde  (CONASS)  e  da  Organização  Pan-Americana  da
Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) elaboraram o documento “Covid-19 – Estratégia de
Gestão”. 

O material objetiva apoiar os gestores de estados e municípios na adoção de medidas de saúde pública, a

https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/06/Estrat%C3%A9gia-de-Gest%C3%A3o-Covid-19-vers%C3%A3o-final.corrigida.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/06/Estrat%C3%A9gia-de-Gest%C3%A3o-Covid-19-vers%C3%A3o-final.corrigida.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.565-de-18-de-junho-de-2020-262408151
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/junho/investimento-contra-o-coronavirus-recurso-para-fabricacao-de-novos-ventiladores-para-pacientes-com-covid-19
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/junho/investimento-contra-o-coronavirus-recurso-para-fabricacao-de-novos-ventiladores-para-pacientes-com-covid-19


fim de reduzir a velocidade de propagação da doença e, consequentemente, evitar o esgotamento dos
serviços de saúde. 

Fonte: Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

Informação 

Suspensão de visitas no âmbito das Penitenciárias Federais

A Portaria nº 28, de 26 de junho de 2020, assinada pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen),
suspendeu, por trinta dias, as visitas, os atendimentos de advogados, as atividades educacionais e de
trabalho,  as  assistências  religiosas  e  as  escoltas  realizadas no âmbito das  Penitenciárias  Federais  do
Sistema Penitenciário Federal, visando a prevenção à disseminação da covid-19.

Excetuam-se  à  suspensão  os  casos  de  atendimentos  de  advogados  em decorrência  de  necessidades
urgentes  ou  que  envolvam prazos  processuais  não  suspensos  e  as  escoltas  de  requisições  judiciais,
inclusões emergenciais e aquelas que, por sua natureza, precisem ser realizadas. 

O ato determina, ademais, que as Penitenciárias Federais adotem as providências necessárias de modo a
promover o máximo isolamento dos presos maiores de sessenta anos ou com doenças crônicas. 

Além da  portaria,  o  Depen  publicou,  também, o  Procedimento Operacional  Padrão (Pop),  a  fim de
orientar  o  Sistema  Penitenciário  Federal  na  execução  de  ações  de  controle  e  prevenção  ao  novo
coronavírus. 

Fonte: Departamento Penitenciário Nacional 

Informação

Artigo acerca dos impactos do novo coronavírus na saúde mental 

Pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) e da Universidade Federal Fluminense (UFF)
publicaram  artigo  na  revista    Frontiers  in  Immunology  ,  cujo  conteúdo  analisa  os  impactos  do  novo
coronavírus na saúde mental. 

Segundo  o  estudo,  após  análise  das  pesquisas  sobre  as  manifestações  psiquiátricas  ocorridas  em
decorrência  da Síndrome Respiratória  Aguda Grave (SARS) e da  Síndrome Respiratória  do  Oriente
Médio (MERS),  ambas infecções causadas por coronavírus,  identificou-se,  nos pacientes acometidos
pela doença, o aumento dos níveis de estresse, perda de memória, sintomas de depressão, ansiedade,

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2020.01170/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2020.01170/full
https://portal.fiocruz.br/noticia/artigo-analisa-os-impactos-da-covid-19-na-saude-mental
http://depen.gov.br/DEPEN/depen-publica-portaria-que-suspende-visitas-no-spf
http://depen.gov.br/DEPEN/copy3_of_POPCOVID193REVISO28.05.20.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-28-de-26-de-junho-de-2020-263898776
https://www.conasems.org.br/documento-orienta-gestores-locais-sobre-tomada-de-decisao-na-resposta-a-covid-19/


psicose, transtorno de estresse pós-traumático e comportamento suicida. 

No que se refere à covid-19, o artigo expõe que estudo recente constatou a prevalência do transtorno de
estresse pós-traumático em 96,2% de 714 pacientes  acompanhados durante a fase aguda da doença.
Outro estudo, realizado com 144 pacientes, verificou sintomas de ansiedade e depressão em 34,72% e
28.47% dos indivíduos, respectivamente. 

O documento aborda, ainda, as alterações neurais, imunológicas e endócrinas relacionadas ao vírus e ao
distanciamento social. 

Brasil segue com alta nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave 

O boletim semanal do Sistema InfoGripe, referente à semana de 14 a 20 de junho, registrou que todas as
regiões do país seguem com alta nos óbitos e  nos  casos notificados de Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG). 

De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) “até o dia 20 de junho, foram reportados um total
de  208.967  casos  no  ano,  sendo  95.106  com  resultado  laboratorial  positivo  para  algum  vírus
respiratório, 62.694 negativos e, ao menos, 36.301 aguardando resultado. Dentre os positivos, 1.1%
são para Influenza A, 0,5% Influenza B, 0,9% vírus sincicial respiratório (VSR) e 95,4% Sars-CoV-2
(Covid-19). Também foram registrados 49.352 óbitos por SRAG no ano, sendo 31.915 com resultado
laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 11.878 negativos e, ao menos, 2.486 aguardando
resultado. Dentre os positivos, 0.4% Influenza A, 0.1% Influenza B, 0.1% vírus sincicial respiratório e
98.7% Sars-CoV-2 (covid-19)”. 

A Fiocruz realizou, ademais, comparação entre os números registrados no ano corrente e no período de
surto do vírus H1N1. Estima-se que o total atual de registros de hospitalizações ou óbitos no Sivep-gripe
em 2020, independente de sintomas, seja de 354.938 casos. À época do surto da Influenza H1N1, no ano
de 2009, o pior da série histórica, foram 202.529 casos notificados a partir dos mesmos critérios. 

Análise de tendência sobre a transmissão do novo coronavírus

Pesquisadores  do  Instituto  de  Comunicação  e  Informação  em  Saúde  da  Fundação  Oswaldo  Cruz
(Icict/Fiocruz) publicaram a nota técnica “A epidemia e os tempos epidêmicos”, realizada a partir de
dados do Sistema MonitoraCovid-19. O estudo denota que nenhuma unidade federativa apresenta, até o
momento, sinais de redução da transmissão do novo coronavírus. 

A análise aponta, ainda, que as medidas de relaxamento do isolamento social nas grandes metrópoles,
especialmente  nas  localidades  que  possuem curva  ascendente de  óbitos,  aumenta  a possibilidade  de
difusão de casos para cidades do interior e sobrecarga dos serviços de saúde. E, por esse motivo, expõe

https://bigdata-covid19.icict.fiocruz.br/
https://bigdata-covid19.icict.fiocruz.br/nota_tecnica_9.pdf
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-analise-mostra-que-nenhum-estado-apresenta-sinais-de-reducao-da-transmissao
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/boletim_infogripe_atual_sem_filtro_febre_25.pdf
https://portal.fiocruz.br/noticia/casos-de-sindrome-respiratoria-aguda-grave-seguem-altos


acerca  da  adoção  de  critérios  para  a  retomada  das  atividades  econômicas  “a  diminuição  dos
atendimentos de casos graves e consequentemente o aumento da disponibilidade de leitos de UTI são
critérios que devem ser considerados para se adotar medidas de relaxamento, mas não os únicos. O
comportamento das curvas de casos e óbitos, o ritmo e a tendência do contágio, além de expansão da
capacidade de testagem para identificar casos e isolar e rastrear os contatos, devem ser considerados
como alicerces para a retomada das atividades econômicas”.

Fonte: Fundação Oswaldo Cruz 

Informação 

Instauração de processos para apurar cobranças abusivas em produtos contra a covid-19

A fim  de  apurar  eventual  oferta  de  equipamentos  de  proteção  individual  com  preços  abusivos,  o
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional do Consumidor
(Senacon), instaurou processos administrativos sancionatórios em desfavor das empresas fornecedoras:
Medilar  Importação  e  Distribuição  de  Produtos  Médico  Hospitalares  S/A  (Medlive),  ProHosp
Distribuidora  de  Medicamentos Ltda.,  Nacional  Comercial  Hospitalar  S.A e Vic Pharma Indústria  e
Comércio Ltda. (Vic Pharma). 

De acordo com o órgão,  as empresas foram contatadas pelo Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor (DPDC) da Senacon, uma vez que há, também, indícios de infração e desobediência, ao
descumprir  o  dever  de  prestar  informações,  acarretando  possível  impedimento  do  exercício  de
fiscalização executado pela DPDC.  

Parceria com a União Europeia para segurança de fronteiras e combate ao novo coronavírus

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) firmou parceria com organismos internacionais,
objetivando reforçar a segurança das fronteiras, o combate à covid-19 e o enfrentamento do crime de
tráfico de pessoas. 

Tal  cooperação  denomina-se  EUROFRONT,  novo  Programa  de  Gestão  Integrada  de  Fronteiras  na
América Latina, o qual será implementado no Brasil pela Agência das Nações Unidas para as Migrações
(OIM Brasil),  em conjunto com a  Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana (IILA) e a
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administrácion y Políticas Públicas (FIIAPP).

Com vigência de quatro anos, a ação intenta contribuir com a segurança, respeito e proteção aos direitos
humanos, bem como com o desenvolvimento social  e econômico da região. Há o foco,  ademais, na

https://www.novo.justica.gov.br/news/ministerio-faz-parceria-com-uniao-europeia-para-seguranca-de-fronteiras-e-combate-a-covid-19
https://www.novo.justica.gov.br/news/ministerio-abre-quatro-processos-para-apurar-cobrancas-abusivas-em-produtos-contra-covid-19


gestão das fronteiras, em quatro postos fronteiriços na América Latina e no enfrentamento do crime de
tráfico de pessoas.

Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública

Informação

Pesquisa sobre os efeitos da covid-19 em pessoas com doenças raras

Encontra-se, em curso, pesquisa elaborada pelo Serviço de Genética do Hospital das Clínicas de Porto
Alegre (HCPA), com o apoio da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNDPD),
para análise dos impactos causados pelo novo coronavírus na saúde e na rotina das pessoas com doenças
raras. 

Os dados e informações do estudo estão sendo coletados por meio do questionário  “Pesquisa sobre
Covid-19 e Doenças Raras”, o qual deve ser respondido individualmente pela pessoa com doença rara ou
seus cuidadores. 

Conforme informações do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, “as informações
obtidas  ajudarão  a  traçar  estratégias  relacionadas  às  necessidades  específicas  das  pessoas  com
doenças raras nesse período de pandemia. O estudo também vai propor soluções práticas, de modo a
garantir a atenção integral durante este período”. 

Ação de enfrentamento   d  o tráfico de pessoas no contexto do novo coronavírus  

Considerando a necessidade de prevenção do tráfico de pessoas e da exploração laboral de imigrantes e
refugiados venezuelanos acolhidos no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus, o Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) lançou, em parceria com a Organização das
Nações Unidas (ONU) e organizações da sociedade civil, materiais em espanhol destinados à população
refugiada e imigrante. 

A assessora  para  Assuntos sobre  Refugiados  da  Secretaria  Nacional  de  Proteção Global (SNPG) da
MMFDH,  Cláudia  Giovannetti,  informou  que  “além dos  alertas  de  proteção  no  contexto  do  novo
coronavírus, a iniciativa informa sobre os riscos do tráfico de pessoas de forma geral”. 

Para acessar a íntegra das peças informativas, clique aqui. 

Fonte: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

https://r4v.info/es/documents/details/77162
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/junho/onu-ministerio-e-sociedade-civil-promovem-acao-de-enfrentamento-ao-trafico-de-pessoas-no-contexto-do-novo-coronavirus
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/junho/onu-ministerio-e-sociedade-civil-promovem-acao-de-enfrentamento-ao-trafico-de-pessoas-no-contexto-do-novo-coronavirus
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/junho/onu-ministerio-e-sociedade-civil-promovem-acao-de-enfrentamento-ao-trafico-de-pessoas-no-contexto-do-novo-coronavirus
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0vRTuk9OVRiW_gCVfGQONMsGlfIHFyMowi4xvkypSlr2IQw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0vRTuk9OVRiW_gCVfGQONMsGlfIHFyMowi4xvkypSlr2IQw/viewform
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/junho/pesquisa-analisara-como-a-covid-19-afeta-pessoas-com-doencas-raras


Informação

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

Medida Provisória nº 985, de 25 de junho de 2020 – abre crédito extraordinário, em favor do Ministério
da Defesa,  no valor de R$ 300.000.000,00, para enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de
Importância Internacional Decorrente do Coronavírus, e dá outras providências.

Portaria nº 428, de 25 de junho de 2020 – dispõe sobre o calendário de pagamentos e saques do auxílio
emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. 

Portaria nº 1.635, de 25 de junho de 2020 – habilita leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI adulto
Tipo II – COVID-19 e estabelece recurso do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de
Saúde – Grupo Coronavírus (COVID-19), a ser disponibilizado ao Estado do Rio de Janeiro e Município
de São João de Meriti.

Portaria nº 1.800, de 25 de junho de 2020 – suspende a contagem de prazos previstos na Portaria nº 287,
de 28 de junho de 2013, do Ministério das Cidades, como medida administrativa de enfrentamento da
crise provocada pela pandemia do novo Coronavírus (covid-19).

Portaria nº 1.801, de 25 de junho de 2020 – altera prazos previstos na Portaria MCIDADES nº 704, de 4
de dezembro de 2018, alterada pela Portaria MDR nº 3.187, de 31 de dezembro de 2019, e no manual
aprovado pela Portaria MDR nº 646, de 18 de março de 2020, para o enfrentamento da crise provocada
pela pandemia do novo Coronavírus (covid-19).

Portaria nº 28, de 26 de junho 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 40, de 26 de junho de 2020 – divulga a lista dos médicos com alocação homologada no
Projeto Mais Médicos para o Brasil na seleção do Edital SAPS/MS nº 5 de 11 de março de 2020.

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-de-chamamento-publico-n-5-de-11-de-marco-de-2020-247366224
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-40-de-26-de-junho-de-2020-263900083
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-28-de-26-de-junho-de-2020-263898776
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.801-de-25-de-junho-de-2020-263629989
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.800-de-25-de-junho-de-2020-263630004
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.635-de-25-de-junho-de-2020-263633644
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.982-de-2-de-abril-de-2020-250915958
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-428-de-25-de-junho-de-2020-263473206
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-985-de-25-de-junho-de-2020-263634206


Portaria nº 41, de 26 de junho de 2020 – divulga a lista dos nomes e respectivos registros únicos de
médicos cubanos reincorporados ao Projeto Mais Médicos para o Brasil.

Portaria nº 397, de 26 de junho de 2020 – considerando a declaração de Emergência em Saúde Pública de
importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência
da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19), prorroga, para o dia 31 de julho de 2020, os
prazos para validação pelas Comissões Permanentes de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) e para
formalização do financiamento estudantil junto ao agente financeiro Fundo de Financiamento Estudantil
(Fies), referente às inscrições do 1º semestre de 2020 que estão vencidas até esta data.

Portaria nº 398, de 26 de junho de 2020 – considerando a declaração de Emergência em Saúde Pública de
importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência
da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19), prorroga, para o dia 30 de setembro de 2020, o
prazo estabelecido na Resolução nº 03, de 28 de junho de 2012, para a realização dos aditamentos de
renovação semestral dos contratos de financiamento concedidos pelo Fundo de Financiamento Estudantil
(Fies), simplificados e não simplificados, do 1º semestre de 2020.

Recomendação nº 2, de 24 de junho de 2020 – recomenda a prorrogação de mandato dos atuais membros
dos Conselhos de Defesa e Garantia de Direitos da Pessoa com Deficiência, Municipais, Estaduais e do
Distrito Federal, cuja vigência tenha se encerrado ou venha a encerrar neste período de pandemia, até que
as medidas de isolamento social sejam encerradas e que as pessoas com deficiência tenham plenas e
seguras condições de circulação.

Resolução  nº  4.833,  de  25  de  junho  de  2020 –  eleva  o  limite  de  crédito  para  operações  de
Financiamentos para Garantia  de Preços ao Produtor (FGPP) para  cana-de-açúcar  e pescado;  dispõe
sobre a utilização de Recursos Obrigatórios em operações de FGPP; altera o prazo para produtores rurais
e cooperativas singulares de produção agropecuária, que tenham sofrido perdas na renda em decorrência
de  seca  ou  estiagem,  renegociarem  suas  operações  de  custeio  e  investimento;  altera  o  prazo  para
contratação de linha especial de crédito ao amparo do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor
Rural  (Pronamp)  e  Programa  Nacional  de  Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar  (Pronaf),  em
localidades atingidas por seca ou estiagem ou pelas medidas de distanciamento provocadas pela covid-
19; e  eleva o volume de recursos destinados para o financiamento de capital  de giro ao amparo do
Programa de Capitalização de Cooperativas Agropecuárias (Procap-Agro).

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-4.833-de-25-de-junho-de-2020-263970613
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-2-de-24-de-junho-de-2020-263629276
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-398-de-26-de-junho-de-2020-263895772
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-397-de-26-de-junho-de-2020-263895699
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-41-de-26-de-junho-de-2020-263899880


Resolução Normativa – RN nº 458, de 26 de junho de 2020 – altera a Resolução Normativa – RN nº 428,
de 07 de novembro de 2017, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da
Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória e a utilização de testes sorológicos para a
infecção pelo Coronavírus (COVID-19), em cumprimento a determinação judicial proferida nos autos da
Ação Civil Pública nº 0810140-15.2020.4.05.8300.

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

http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/coronavirus-covid-19
http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/coronavirus-covid-19
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http://www.anp.gov.br/noticias/5678-comunicado-acoes-da-anp-em-epoca-de-pandemia
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https://www.anac.gov.br/coronavirus
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/dia-do-trabalhador-conheca-as-acoes-adotadas-pelo-mpt-durante-a-pandemia-da-covid-19
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https://www.cnmp.mp.br/portal/noticias?o=l.start_date&t%5B%5D=&hash=164b143c45a9dec2205c9ab214b89d333b4e3f4e1c9133427d8ae40f9ab65a170276dba0fe3e6a555d0e9435de7c21bffd36d96db4e2b26b5a4cf7669ab31a68&q=&w1=after&d1=&w2=before&d2=&tags%5B%5D=758&Search=
https://www.cnmp.mp.br/portal/noticias?o=l.start_date&t%5B%5D=&hash=164b143c45a9dec2205c9ab214b89d333b4e3f4e1c9133427d8ae40f9ab65a170276dba0fe3e6a555d0e9435de7c21bffd36d96db4e2b26b5a4cf7669ab31a68&q=&w1=after&d1=&w2=before&d2=&tags%5B%5D=758&Search=
https://www.cnmp.mp.br/portal/noticias?o=l.start_date&t%5B%5D=&hash=164b143c45a9dec2205c9ab214b89d333b4e3f4e1c9133427d8ae40f9ab65a170276dba0fe3e6a555d0e9435de7c21bffd36d96db4e2b26b5a4cf7669ab31a68&q=&w1=after&d1=&w2=before&d2=&tags%5B%5D=758&Search=
https://www.cnmp.mp.br/portal/noticias?o=l.start_date&t%5B%5D=&hash=164b143c45a9dec2205c9ab214b89d333b4e3f4e1c9133427d8ae40f9ab65a170276dba0fe3e6a555d0e9435de7c21bffd36d96db4e2b26b5a4cf7669ab31a68&q=&w1=after&d1=&w2=before&d2=&tags%5B%5D=758&Search=
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http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-normativa-rn-n-458-de-26-de-junho-de-2020-263971789


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
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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/     
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