
INFORMATIVO GIAC 47, de 01 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

Distribuição de ventiladores pulmonares 

O Ministério da Saúde entregou, entre 22 e 29 de junho de 2020, 1.553 ventiladores pulmonares para
atendimento  aos  pacientes  acometidos  pelo  novo  coronavírus.  Segundo  o  órgão,  desde  o  início  da
pandemia, foram distribuídos 6.410 equipamentos (3.447 de UTI e 2.933 de transporte) aos estados,
Distrito Federal e Unidades de Saúde das Forças Armadas, conforme os respectivos quantitativos: Acre
(150), Alagoas (135), Amapá (105), Amazonas (222), Bahia (306), Ceará (248), Distrito Federal (150),
Espírito Santo (155),  Goiás (276),  Maranhão (241),  Mato Grosso (150),  Mato Grosso do Sul (100),
Minas Gerais  (389),  Pará (406), Paraíba  (245),  Paraná (274), Pernambuco (135),  Piauí  (90),  Rio de
Janeiro (814), Rio Grande do Norte (177), Rio Grande do Sul (297), Rondônia (191), Roraima (125),
Santa Catarina (73), São Paulo (766), Sergipe (120), Tocantins (70) e Unidades de Saúde das Forças
Armadas (70). 

A pasta destacou que a distribuição dos ventiladores pulmonares aos municípios e unidades de saúde é de
responsabilidade de cada estado, de acordo com o planejamento local. 

C  ontratação de profissionais de saúde para atuação no combate ao novo coronavírus  

Diante  da  emergência  em  saúde  pública  decorrente  do  novo  coronavírus,  o  Ministério  da  Saúde
contratou, até o momento, 6.622 médicos para de reforçar o atendimento em 2.127 municípios e 21
Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs). 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47136-governo-do-brasil-entrega-mais-de-6-4-mil-ventiladores-pulmonares
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47145-mais-de-6-6-mil-medicos-estao-atuando-no-combate-ao-coronavirus
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47145-mais-de-6-6-mil-medicos-estao-atuando-no-combate-ao-coronavirus


Tal  iniciativa  foi  implementada  por meio  da  publicação de  editais,  em caráter  emergencial,  para:  i)
provimento de vagas, no âmbito do programa Mais Médicos; ii) alocação de médicos com CRM Brasil, o
qual possui, atualmente, 3.803 profissionais atuando em 1.348 municípios e DSEIs;  iii)  reincorporação
de profissionais cubanos, conforme disposto na  Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, desde que
atendidos os seguintes critérios: estar no exercício de suas atividades no programa Mais Médicos quando
o acordo de cooperação foi rescindido pelo governo cubano, no dia 13 de novembro de 2018, e ter
permanecido no Brasil até a data da publicação da Medida Provisória nº 890, de 1º de agosto de 2019, na
condição de naturalizado, residente ou com pedido de refúgio. A ação reinseriu 1.012 médicos em mais
de 400 municípios; e iv) prorrogação de contratos, com a finalidade de manter 1.807 médicos em mais de
mil municípios. 

O órgão informou que, para contratação desses profissionais de saúde, o Governo Federal investiu mais
de R$ 1,2 bilhão em recursos. 

Visita às   unidades de saúde do Distrito Federal   

A fim de acompanhar a situação do Distrito Federal no atendimento à população, o secretário de Atenção
Especializada à saúde do Ministério da Saúde, Franco Duarte, visitou o Hospital de Campanha, instalado
no Estádio Mané Garrincha, e o Hospital de Base de Brasília. 

No que se refere ao repasse de recursos e estruturação para enfrentamento da covid-19, o Ministério da
Saúde apontou que “o Governo do Distrito Federal recebeu do Ministério da Saúde quase R$ 100
milhões para o combate ao Coronavírus e, no Hospital de Base, foram habilitados 45 leitos de UTI
para Covid-19 dos 185 habilitados em todo o DF.”

Com relação  à  implantação  do  Hospital  de  Campanha,  a  pasta  ressalta  que  não  foi  feita  nenhuma
estrutura  provisória  e  as  adequações  foram mínimas,  visto  que  o  Estádio  Mané  Garrincha  possuía
refeitórios,  banheiros e vestiários.  A unidade de saúde temporária  conta  com 197 leitos,  20 alas  de
suporte avançado e quatro salas de reanimação. 

Fonte: Ministério da Saúde

Informação 

Iniciativas efetivadas pelo Governo Federal   para enfrentamento da covid-19   

A Casa Civil da Presidência da República apresentou o balanço de medidas referentes à 14ª semana (20 a
26 de junho de 2020) do Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise para Supervisão e

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/junho/balanco-de-medidas-do-governo-federal-14a-semana-do-centro-de-coordenacao-das-operacoes-do-comite-de-crise-da-covid-19
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/junho/balanco-de-medidas-do-governo-federal-14a-semana-do-centro-de-coordenacao-das-operacoes-do-comite-de-crise-da-covid-19
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47143-secretario-de-atencao-especializada-visita-unidades-de-saude-do-df
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47143-secretario-de-atencao-especializada-visita-unidades-de-saude-do-df
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47143-secretario-de-atencao-especializada-visita-unidades-de-saude-do-df
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv890.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12871.htm


Monitoramento dos Impactos da Covid-19. As ações são relativas ao combate ao novo coronavírus, apoio
aos  mais  vulneráveis  e  manutenção  de  emprego  e  renda.  Confira,  a  seguir,  as  principais  medidas
divulgadas: 

Balanço de medidas do Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise para
Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 (20 a 26 de junho de 2020)

Combate ao novo coronavírus • Seleção,  pelo  Capes,  de  31  projetos  de
pesquisa e formação de recursos humanos
para o combate ao novo coronavírus; 

• Validação e teste de tecnologias inovadoras
para aplicação em todo o sistema de saúde
do  Brasil,  por  meio  do  Programa  Inova
HFA; 

• Investimento  de  R$  7,5  milhões   para  o
desenvolvimento  de  ventilador  pulmonar
compacto, fabricado por empresa nacional;

• Coordenação,  pela  UFMG,  da  rede  de  
laboratórios  de  treze  universidades
públicas para  ampliar  a  capacidade  de
realização de testes; 

• Autorização para  execução de dois novos
estudos clínicos para testar medicamentos
e experimentar no tratamento de pacientes
graves,  em  virtude  da  covid-19
(Resolução-RE nº 2.097, de 24 de junho de
2020); 

• Transporte de 7,9 toneladas de insumos de
saúde para destinação ao combate à covid-
19 em Boa Vista (RR); 

• Entrega  de  mais  de  70  mil  insumos  
hospitalares às  comunidades  do  Vale  do
Javari e Alto Rio Solimões, no estado do
Amazonas; 

• Habilitação de 8.940 leitos de Unidades de  

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47115-brasil-conta-com-8-940-leitos-de-uti-habilitados-exclusivamente-para-covid-19
https://operacaocovid19.defesa.gov.br/noticias/noticia/1431-militares-apoiam-com-assistencia-a-saude-e-insumos-hospitalares-populacao-do-vale-do-javari-no-amazonas
https://operacaocovid19.defesa.gov.br/noticias/noticia/1431-militares-apoiam-com-assistencia-a-saude-e-insumos-hospitalares-populacao-do-vale-do-javari-no-amazonas
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-re-n-2.097-de-24-de-junho-de-2020-263256068
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-re-n-2.097-de-24-de-junho-de-2020-263256068
http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/autorizados-novos-estudos-clinicos-para-covid-19/219201?inheritRedirect=false
http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/autorizados-novos-estudos-clinicos-para-covid-19/219201?inheritRedirect=false
http://gestaouniversitaria.com.br/artigos/ufmg-coordena-rede-de-laboratorios-para-diagnostico-da-covid-19
http://gestaouniversitaria.com.br/artigos/ufmg-coordena-rede-de-laboratorios-para-diagnostico-da-covid-19
http://gestaouniversitaria.com.br/artigos/ufmg-coordena-rede-de-laboratorios-para-diagnostico-da-covid-19
http://www.finep.gov.br/noticias/todas-noticias/6164-finep-mcti-investe-r-7-5-milhoes-na-fabricacao-de-novos-ventiladores-para-covid-19
https://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2020/06/Programa_Inova_HFA_vai_encubar_e_acelerar_tecnologias_inovadoras_na_saude.html
https://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2020/06/Programa_Inova_HFA_vai_encubar_e_acelerar_tecnologias_inovadoras_na_saude.html
https://www.capes.gov.br/36-noticias/10399-coordenadores-detalham-projetos-selecionados-no-combate-a-epidemias
https://www.capes.gov.br/36-noticias/10399-coordenadores-detalham-projetos-selecionados-no-combate-a-epidemias


Terapia  Intensiva (UTIs),  sendo  236  de
UTIs pediátricas; 

• Publicação de novas orientações voltadas à
prevenção,  ao  controle  e  à  mitigação  da
transmissão da covid-19 (Portaria nº 1.565,
de 18 de junho de 2020, Portaria Conjunta
nº 19, de 18 de junho de 2020, e  Portaria
Conjunta nº 20, de 18 de junho de 2020); 

• Regularização  dos  procedimentos  de
recurso  administrativo  para  embargo  e
interdição  de  estabelecimentos
classificados como essenciais  (Portaria  nº
14.782, de 19 de junho de 2020); 

• Instituição  da  Força  Tarefa  de  
Funda  menta  ção  do  Ministério  da  Saúde  
para  reavaliação  da  aquisição  e
distribuição  de  equipamentos,  insumos,
medicamentos  e  habilitação  de  leitos  de
UTIs (Portaria nº 1.587, de 19 de junho de
2020); 

• Prorrogação,  por  mais  quinze  dias,  da
restrição  excepcional  e  temporária  de
entrada no país  (Portaria nº 319, de 20 de
junho de 2020); 

• Chegada de mais quatro voos contratados  ,
trazendo  22,8  milhões  de  máscaras
cirúrgicas e 2,9 milhões de máscaras N95; 

• Distribuição  de  mais  87  mil  testes    a  o  
Sistema Penitenciário brasileiro; 

• Envio  de  testes  rápidos  aos  povos  
indígenas do Amazonas, doados pelo Bio-
Manguinhos; 

• Doação da Petrobras ao SUS de 600 mil
testes  para  diagnóstico  do  novo

https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-fiocruz-amazonia-envia-testes-rapidos-para-indigenas
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-fiocruz-amazonia-envia-testes-rapidos-para-indigenas
http://depen.gov.br/DEPEN/depen-distribuiu-87-mil-testes-para-deteccao-da-covid-19-para-o-sistema-penitenciario-brasileiro#:~:text=Bras%C3%ADlia%2C%2017%2F06%2F2020,Sistema%20Penitenci%C3%A1rio%20Federal%20(SPF).&text=Todos%20os%20estados%20e%20penitenci%C3%A1rias%20federais%20j%C3%A1%20receberam%20os%20testes.
http://depen.gov.br/DEPEN/depen-distribuiu-87-mil-testes-para-deteccao-da-covid-19-para-o-sistema-penitenciario-brasileiro#:~:text=Bras%C3%ADlia%2C%2017%2F06%2F2020,Sistema%20Penitenci%C3%A1rio%20Federal%20(SPF).&text=Todos%20os%20estados%20e%20penitenci%C3%A1rias%20federais%20j%C3%A1%20receberam%20os%20testes.
http://transportes.gov.br/ultimas-noticias/9985-minist%C3%A9rio-da-infraestrutura-traz-ao-brasil-27%C2%BA-voo-com-carga-de-m%C3%A1scaras.html
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-319-de-20-de-junho-de-2020-262502191
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-319-de-20-de-junho-de-2020-262502191
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.587-de-19-de-junho-de-2020-262754005
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.587-de-19-de-junho-de-2020-262754005
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47129-forca-tarefa-e-criada-para-dar-transparencia-a-aquisicao-e-distribuicao-de-insumos-e-equipamentos
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47129-forca-tarefa-e-criada-para-dar-transparencia-a-aquisicao-e-distribuicao-de-insumos-e-equipamentos
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47129-forca-tarefa-e-criada-para-dar-transparencia-a-aquisicao-e-distribuicao-de-insumos-e-equipamentos
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47129-forca-tarefa-e-criada-para-dar-transparencia-a-aquisicao-e-distribuicao-de-insumos-e-equipamentos
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-14.782-de-19-de-junho-de-2020-262752962
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-14.782-de-19-de-junho-de-2020-262752962
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-20-de-18-de-junho-de-2020-262408085
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-20-de-18-de-junho-de-2020-262408085
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-19-de-18-de-junho-de-2020-262407973
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-19-de-18-de-junho-de-2020-262407973
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.565-de-18-de-junho-de-2020-262408151
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.565-de-18-de-junho-de-2020-262408151
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


coronavírus  e  R$  30  milhões  em
combustíveis  e  EPIs  à  população
brasileira; 

• Repatriação de  26.022  brasileiros,  vindos
de  95  de  países,  desde  o  início  da
pandemia. 

Apoio aos mais vulneráveis • Lançamento  do  aplicativo  FGTS,  o  qual
permite  consulta  do valor  e data  prevista
do  saque  emergencial  liberado  pelo
Governo Federal; 

• Publicação  de  ato  normativo  que  dispõe
acerca dos procedimentos para contestação
extrajudicial relativa aos indeferimentos do
auxílio emergencial (Portaria nº 423 de 19
de junho de 2020); 

• Deflagração  da  Operação  Lockdown  em
face de criminosos que se cadastraram para
receber o auxílio emergencial; 

• Disponibilização de 25 leitos e 3 de UTI  
em ala exclusiva para pacientes indígenas
do Vale do Javari (AM); 

• Distribuição    de  215  mil  cestas  de  
alimentos  e  45  mil  kits  de  higiene e
limpeza a famílias  indígenas em situação
de vulnerabilidade social; 

• Coordenação  da  doação  de  cestas  de
alimentos    a   90 mil indígenas   sob situação
de  risco  nutricional  em  comunidades  do
Mato Grosso do Sul; 

• Elaboração  de  Nota  Técnica sobre  a
proteção  dos  direitos  dos  consumidores
afetados com o fechamento das instituições
de ensino e suspensão de aulas presenciais;

• 1  milhão  de  atendimentos   por  meio  do
aplicativo Helô do INSS, visando auxiliar
a pandemia da covid-19; 

• Divulgação  das  orientações  sobre  os
pagamentos  das  antecipações  para  os
requerentes do BPC e do Auxílio-Doença
(Portaria nº 480, de 22 de junho de 2020); 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-480-de-22-de-junho-de-2020-262969782
https://www.inss.gov.br/atendimentos-da-assistente-helo-do-meu-inss-chega-a-1-milhao
https://www.novo.justica.gov.br/news/coronavirus-senacon-emite-nova-nota-tecnica-com-orientacoes-complementares-sobre-relacao-entre-consumidores-e-instituicoes-educacionais/sei_mj-nota-tecnica_escolas.pdf
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/06/governo-distribui-cestas-de-alimentos-em-mato-grosso-e-goias
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/06/governo-distribui-cestas-de-alimentos-em-mato-grosso-e-goias
http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/6227-covid-19-funai-atinge-a-marca-de-215-mil-cestas-de-alimentos-distribuidas-a-familias-indigenas
http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/6227-covid-19-funai-atinge-a-marca-de-215-mil-cestas-de-alimentos-distribuidas-a-familias-indigenas
http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/6227-covid-19-funai-atinge-a-marca-de-215-mil-cestas-de-alimentos-distribuidas-a-familias-indigenas
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47100-comunidades-indigenas-do-vale-do-javari-ganham-ala-exclusiva
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=14&data=22/06/2020&totalArquivos=181
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=14&data=22/06/2020&totalArquivos=181


• Benefício a 5 mil municípios  , por meio do
Sistema Único de Assistência Social, com
liberação  de  mais  de  818,7  milhões  de
reais; 

• Destinação  de  mais  de  R$  251  milhões
para  a  implementação  de  800  Centros
Comunitários  de  Referência em  767
municípios  (Portaria  nº  1.579,  de  19  de
junho de 2020); 

• Autorização  para  que  estabelecimentos
comerciais  doem  alimentos  a  pessoas
carentes e em situação de vulnerabilidade
social,  como  forma  de  combater  o
desperdício (Lei nº 14.016, de 23 de junho
de 2020). 

Manutenção de Emprego e Renda • Divulgação  de  novas  orientações  para
operações  de  crédito  do  Programa
Federativo  de  Enfrentamento  ao
Coronavírus; 

• Suspensão,  até  julho,  da  cobrança  de
débitos  por  entidades  esportivas  (Portaria
nº 397, de 8 de junho de 2020); 

• Investimento de mais de R$ 4 bilhões para
financiamento  de  107  mil  empresas,
através  do  Programa  Emergencial  de
Suporte a Empregos (PESE); 

• Investimento de R$ 12,2 milhões no Plano  
Estratégico  de  Inovação  do  Instituto
Hermes Pardini para ações de combate ao
novo coronavírus. 

Fonte: Casa Civil da Presidência da República

Informação

Ausência de informação sobre a covid-19 em autos de prisão em flagrante 

O Conselho Nacional  de Justiça  (CNJ),  através  de  pesquisa  realizada  com dados  da  Plataforma de
Análise Judicial de APFs, constatou que 81% dos autos de prisão em flagrante (APF) encaminhados ao
Judiciário não possuem informações acerca do estado de saúde dos custodiados quanto à covid-19. 

https://www.cnj.jus.br/81-dos-apfs-analisados-por-juizes-nao-possuem-informacao-sobre-covid-19/
http://www.finep.gov.br/noticias/todas-noticias/6160-hermes-pardini-recebe-r-12-2-milhoes-da-finep-mcti-para-combate-a-covid-19
http://www.finep.gov.br/noticias/todas-noticias/6160-hermes-pardini-recebe-r-12-2-milhoes-da-finep-mcti-para-combate-a-covid-19
http://www.finep.gov.br/noticias/todas-noticias/6160-hermes-pardini-recebe-r-12-2-milhoes-da-finep-mcti-para-combate-a-covid-19
https://www.bcb.gov.br/app/pese/
https://www.bcb.gov.br/app/pese/
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-397-de-8-de-junho-de-2020-261040970
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-397-de-8-de-junho-de-2020-261040970
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.016-de-23-de-junho-de-2020-263187111
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.016-de-23-de-junho-de-2020-263187111
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/06/2020&jornal=515&pagina=114&totalArquivos=181
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/06/2020&jornal=515&pagina=114&totalArquivos=181
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47104-mais-de-760-municipios-ja-podem-implantar-centros-de-atendimento-para-enfrentamento-da-covid-19
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47104-mais-de-760-municipios-ja-podem-implantar-centros-de-atendimento-para-enfrentamento-da-covid-19
https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/06/repasse-federal-para-assistencia-social-ja-beneficia-quase-5-mil-municipios


O levantamento apurou,  ainda, que apenas 33% das unidades da federação implementaram medidas
referentes à avaliação de saúde da pessoa custodiada antes da análise da APF pelo juiz e, em somente
41%  dos  estados,  foi  efetivado  fluxo  junto  às  polícias  para  recebimento  de  informações  sobre  o
pertencimento do custodiado a grupos de risco e sintomas do novo coronavírus. 

Segundo o  Departamento  de  Monitoramento  e  Fiscalização  do  Sistema Carcerário  e  do  Sistema de
Execução  de  Medidas  Socioeducativas  do  CNJ  (DMF/CNJ)  “o  acesso  de  juízes  a  informações
completas sobre a saúde do preso em flagrante é essencial para manter a integridade do sistema como
um todo”. 

Demais  informações  sobre  o  assunto  encontram-se  disponíveis  na  página do  CNJ,  destinada  ao
monitoramento  do  Sistema  Carcerário,  Execução  Penal  e  Medidas  Socioeducativas,  no  contexto  da
covid-19. 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça 

Informação 

Medicamentos utilizados no tratamento de hepatite C inibem replicação do novo coronavírus em
laboratório

Dando  seguimento  aos  estudos  com  o  objetivo  de  identificar  medicamento  efetivo  contra  o  novo
coronavírus, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio do Centro de Desenvolvimento Tecnológico
em Saúde  (CDTS/Fiocruz)  e  demais  parcerias,  verificou  que  os  antivirais  daclastavir  e  sofosbuvir,
destinados  ao tratamento  de  hepatite  C,  inibem a  replicação do vírus  Sars-CoV-2  em experimentos
realizados com células.

O pesquisador da CDTS/Fiocruz e líder do estudo, Thiago Moreno, apontou que “o reposicionamento de
medicamentos é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como a maneira mais rápida
de identificar candidatos ao tratamento da Covid-19. Considerando que os antivirais de ação direta
contra o vírus da hepatite C estão entre os mais seguros, nossos resultados indicam que estes fármacos,
em especial  o  daclastavir,  são  candidatos  para  a  terapia,  com potencial  para  ser  imediatamente
incorporados aos ensaios clínicos”. 

Em comparação a outros fármacos, o daclastavir foi de 1,1 a 4 vezes mais eficiente do que a cloroquina e
a  combinação  de  lopinavir  e  ritonavir.  Ainda,  conforme  informações  da  fundação,  o  medicamento
superou, também, o fármaco atazanavir, o qual foi testado anteriormente pelos cientistas. 

Fonte: Fundação Oswaldo Cruz 

https://portal.fiocruz.br/noticia/medicamentos-contra-hepatite-c-inibem-replicacao-do-novo-coronavirus-em-laboratorio
https://portal.fiocruz.br/noticia/medicamentos-contra-hepatite-c-inibem-replicacao-do-novo-coronavirus-em-laboratorio
https://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario/covid-19/


Informação 

Juízo do domicílio do autor decidirá questões urgentes acerca do auxílio emergencial

Mediante decisão no Conflito de Competência nº 172953, o Superior Tribunal de Justiça designou, em
caráter  provisório,  que  eventuais  questões  urgentes  relativas  à  negativa  da  liberação  do  auxílio
emergencial, vindicadas por meio de mandado de segurança em face de autoridades da União e entidades
autárquicas, podem ser impetradas no foro do domicílio do autor. 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

Informação

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

Decreto nº 10.407, de 29 de junho de 2020 – regulamenta a Lei nº 13.993, de 23 de abril de 2020, que
dispõe sobre a proibição de exportações de produtos médicos, hospitalares e de higiene essenciais ao
combate à epidemia da covid-19 no País.

Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020 – dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a
serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20
de março de 2020.

Lei nº 14.018, de 29 de junho de 2020 – dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União às
Instituições  de  Longa  Permanência  para  Idosos  (ILPIs),  no  exercício  de  2020,  em  razão  do
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19).

Portaria nº 225, de 22 de junho de 2020 – altera a Portaria nº 111, de 27 de março de 2020, que define
condições  extraordinárias  para  realização  das  atividades  de  avaliação  da  conformidade  durante  a
pandemia do coronavírus (covid-19).

Portaria  nº  427,  de  29 de  junho  de  2020 –  posterga,  por  sessenta  dias,  a  contar  do  fim  do  prazo

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-427-de-29-de-junho-de-2020-264163358
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-225-de-22-de-junho-de-2020-264164385
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.018-de-29-de-junho-de-2020-264166728
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.017-de-29-de-junho-de-2020-264166628
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13993.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.407-de-29-de-junho-de-2020-264166500
https://ww2.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?tipo_documento=documento&componente=MON&sequencial=111536080&tipo_documento=documento&num_registro=202001443556&data=20200625&tipo=0&formato=PDF
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Juizo-do-domicilio-do-autor-decidira-medidas-urgentes-em-acao-sobre-negativa-do-auxilio-emergencial.aspx


estabelecido pela Portaria nº 330 do Ministério da Cidadania, de 18 de março de 2020, o reinício do
cronograma de bloqueio de pagamentos e de suspensão de benefícios disposto na Portaria nº 631 do
Ministério da Cidadania, de 9 de abril de 2019, referente aos procedimentos de inscrição no Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Portaria  nº  752,  de  29 de  junho  de  2020 –  estabelece  a  reabertura  da  visitação  pública  no  Parque
Nacional dos Lençóis Maranhenses.

Portaria nº 1.633, de 26 de junho de 2020 – permite que as Entidades de Ensino de Artigos Perigosos, em
conformidade com o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC) nº 175, em caráter excepcional,
ministrem os cursos de Transporte Aéreo de Artigos Perigosos à distância, por meio de ferramenta de
disseminação de conteúdo e/ou videoaula, em substituição das aulas ministradas presencialmente, nos
limites estabelecidos pela legislação em vigor.

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
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http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-752-de-29-de-junho-de-2020-264166234


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
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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
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http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/alertas/covid-19-assistencia-a-brasileiros
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/alertas/covid-19-assistencia-a-brasileiros
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/covid-19
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/covid-19
http://www.mme.gov.br/web/guest/covid-19
https://www.novo.justica.gov.br/news/coronavirus-confira-as-medidas-adotadas-pelo-ministerio-da-justica-e-seguranca-publica
https://www.novo.justica.gov.br/news/coronavirus-confira-as-medidas-adotadas-pelo-ministerio-da-justica-e-seguranca-publica


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/     

https://portal.tcu.gov.br/coopera/
https://covid19br.org/
http://www.oecd.org/coronavirus/en/
http://www.oecd.org/coronavirus/en/

