BOLETIM CORONAVÍRUS • 16/04
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
Após várias semanas de desavenças públicas, o Presidente da República, Jair Bolsonaro, demitiu
Luiz Henrique Mandetta do cargo de Ministro da Saúde. O aviso de demissão ocorreu após
reunião entre ambos, hoje (16). O escolhido para substituir Mandetta é o oncologista Nelson
Teich.
Desde a decretação do estado de pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o agora
ex-Ministro e o Presidente se desentendiam com relação à estratégia adotada para o combate
aos efeitos da pandemia de COVID-19.
Enquanto Bolsonaro defende a adoção de isolamento apenas de grupos de risco, permitindo,
dessa forma, o funcionamento de atividades comerciais e escolas, Mandetta alinhava-se às
orientações da OMS no sentido de recomendar o isolamento social como forma de mitigar os
efeitos da pandemia. Os dois também divergiam sobre o uso da cloroquina. O Presidente é um
entusiasta do medicamento, não obstante a comunidade científica reconheça não existirem
estudos suficientes que suportem a tese de sucesso em sua administração para todos os casos
de COVID-19. O Ministério comandado por Mandetta orientava parcimônia, tendo em vista a
falta de pesquisas conclusivas.
O relacionamento tenso entre os dois vinha sendo administrado. A permanência de Mandetta
era defendida inclusive pelo núcleo militar. Porém, a situação se alterou no último domingo,
quando o ex-Ministro concedeu entrevista a um jornal transmitido em programação aberta de
televisão e teceu críticas às aglomerações e chance de flexibilização do isolamento. Também
pediu um discurso único dentro do Governo. A entrevista foi vista como uma provocação ao
Presidente a ala militar, além de aliados próximos ao Presidente, passaram a defender a saída
de Mandetta.
Luiz Henrique Mandetta é ex-deputado federal, tendo ocupado o cargo por dois mandatos, e
estava no Ministério da Saúde desde o início do Governo Bolsonaro. Mandetta, que é filiado ao
DEM, e teve seu nome apoiado pelo Governador de Goiás e ex-senador, Ronaldo Caiado, seu
correligionário, e pela Frente Parlamentar da Saúde. Possuía uma boa relação com os
parlamentares, sendo publicamente elogiado pelos Presidentes da Câmara e do Senado nos
últimos dias. Mandetta nunca integrou o círculo próximo de Bolsonaro e sua família. Em
setembro do ano passado, rumores sobre uma possível demissão do ex-Ministro chegaram a ser
noticiados por veículos midiáticos, porém o Presidente, na época, garantiu Mandetta no cargo
Em entrevista coletiva concedida já na condição de ex-Ministro, afirmou que contribuirá com o
processo de transição da pasta, agora chefiada por Nelson Teich. Contudo, com a mudança de
chefia da pasta, é possível imaginar a implementação de mudanças na equipe técnica de
assessoramento imediato do Ministro. Também será importante observar se haverá alterações
na prática regulatória do Poverno que a aproxime da retórica do Presidente.
Nelson Teich é médico oncologista e atuou como consultor informal na campanha eleitoral do
presidente, em 2018, e, na época, até chegou a ser cotado para o cargo, mas acabou preterido
por Mandetta. Ainda assim, participou do governo, entre setembro de 2019 e janeiro de 2020,
como assessor de Denizar Vianna, secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do
Ministério da Saúde.
O novo Ministro, nas últimas semanas, tem publicado artigos na rede profissional LinkedIn sobre
o coronavírus. Em um deles, intitulado "COVID-19: Histeria ou Sabedoria?", comenta sobre a
polarização que tomou conta do Brasil no momento. Em outro texto, "COVID-19: Como conduzir
o Sistema de Saúde e o Brasil", salienta que o isolamento horizontal, ao contrário do que
defende Bolsonaro, é a melhor estratégia para o momento. Sobre a opção difundida pelo
presidente, aponta que tem fragilidades e não representaria uma solução definitiva para o
problema.

Por fim, importa assinalar que, no exterior, outros países anunciam a prorrogação das medidas
de isolamento. Hoje, o ministro de Relações Exteriores, Dominic Raab, que está interinamente
no comando do governo britânico enquanto o premiê Boris Johnson se recupera dos sintomas
da Covid-19, anunciou que o país estenderá as medidas de isolamento por mais três semanas.
Também foi prorrogada a quarentena pelo estado de Nova York. No estado americano, a
quarentena até o dia 15 de maio.
Na Alemanha, que já entrou em recessão por conta dos efeitos econômicos da pandemia, a
Primeira-Ministra, Angela Merkel anunciou que suavizará as medidas de restrição com a
abertura das suas lojas, a partir de 4 de maio, além das escolas. O mesmo caminho será seguido
pela Suíça. O país europeu anunciou um plano para flexibilizar gradualmente as medidas
restritivas adotadas para combater a pandemia do novo coronavírus. A primeira fase do
relaxamento entra em vigor no dia 27 de abril.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 30.425 casos confirmados de COVID-19
no Brasil. Há 1.924 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 6,3%.
CONITEC O Ministério publicou Portaria (link) suspendendo, por 60 dias, os prazos para
incorporação, exclusão ou alteração de medicamentos, produtos e procedimentos pelo SUS, no
âmbito da CONITEC.
INDÍGENAS Na linha de políticas já anunciadas para assistência à população indígena, o Distrito
Sanitário Especial Indígena – Alto Rio Negro publicou Portaria (link) instituindo o Comitê de Crise
para planejamento, coordenação, execução, supervisão e monitoramento dos Impactos da
COVID-19 no âmbito da Saúde dos Povos Indígenas.
NITAZOXANIDA A Anvisa publicou a RDC 372/2020 (link) incluindo a nitazoxanida na lista de
substâncias sujeitas à controle especial, e a RDC 371/2020 (link) determinando que o produto
precisa de autorização prévia da Agência para exportação.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
TELEMEDICINA O Presidente Jair Bolsonaro sancionou, com vetos, a Lei 13.989/2020, que
dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus.
MPV 951/2020 Ontem (15), em edição extra do DOU, foi publicada a Medida Provisória (MPV)
951/2020 (link), estabelecendo novas regras para as compras de bens e contratações de serviços
voltadas ao enfrentamento da emergência de saúde pública ocasionada pelo novo coronavírus
MPV 952/2020 Também em edição extra de ontem (15), foi publicada no DOU a MPV 952/2020
(link), adiando o prazo de pagamento de tributos do setor de telecomunicação. MPV 953/2020
Foi publicada a MPV 953/2020, abrindo crédito extraordinário de 2,5 bi ao Ministério da
Cidadania para enfrentamento do novo coronavírus.
GT Foi publicada Resolução (link) instituindo, no âmbito do Comitê de Crise da COVID-19, Grupo
de Trabalho para a Coordenação de Ações Estratégicas para Construção de Hospitais de
Campanha Federais e Logística Internacional de Equipamentos Médicos e Insumos de Saúde
TELETRABALHO Órgãos do governo, como MCTIC (link) e Fundacentro (link), estão prorrogando
o prazo de vigência das orientações de trabalho remoto, publicadas anteriormente para o
combate à COVID-19. O MEC também prorrogou o prazo de substituição de disciplinas
presenciais por aulas online (link).
SOLIDARIEDADE O Governo publicou Portaria (link) designando membros para compor o
Conselho de Solidariedade para Combate à Covid-19 e aos seus Efeitos Sociais e Econômicos.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
IPI O Ministério publicou Portaria (link) zerando o imposto de mercadorias utilizadas no combate
à pandemia gerada pelo novo coronavírus.
IMPORTAÇÃO Ontem (15), em edição extra do DOU, o Ministério publicou Instrução Normativa
(link) alterando a IN 680/2006, que disciplina o despacho aduaneiro de importação. A pasta
também publicou Instrução Normativa (link) alterando a IN 1.861/2018, que estabelece
requisitos e condições para a realização de operações de importação por conta e ordem de
terceiro e por encomenda
RECURSOS A Secretaria Especial de Fazenda publicou Portaria (link) antecipando recursos para
o Ministério da Saúde.
INSS O Instituto Nacional do Seguro Social publicou Portaria (link) suspendeu a autenticação de
documentos e os prazos para cumprimento de exigências dos segurados especiais rurais.
MINISTÉRIO DA CIDADANIA
ORIENTAÇÕS O MCid publicou Portaria (link) aprovando nota técnica com orientações gerais
acerca da regulamentação, gestão e oferta de benefícios eventuais no contexto de
enfrentamento aos impactos da pandemia.
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
REPATRIAÇÃO As ações do MRE têm sido focadas na repatriação de brasileiros. Por meio de
conta oficial no Twitter, o Itamaraty anunciou (link) que iniciou hoje o embarque de mais 1.490
brasileiros retidos em Portugal, que serão repatriados ao longo dos próximos dias em diversos
voos organizados pela Embaixada em Lisboa e pelos consulados do Brasil.

