BOLETIM CORONAVÍRUS • 22/04
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
O Ministro da Saúde, Nelson Teich, participou pela primeira vez da entrevista coletiva concedida
diariamente por representes do Governo Federal para tratar de ações relacionadas a medidas
de enfrentamento à pandemia de COVID-19.
Durante a entrevista, o Ministro confirmou o nome do General Eduardo Pazuello como novo
Secretário-Executivo do Ministério da Saúde. Pazuello, que ainda precisa ser nomeado
oficialmente, substituirá João Gabbardo.
Nelson Teich afirmou que a pasta trabalhará conjuntamente com outros Ministérios e que sua
equipe estará alinhada para atuar em três vertentes: informações precisas sobre a evolução da
epidemia no Brasil; infraestrutura do sistema hospitalar; e diretrizes para o isolamento.
Uma fala, em específico, do Ministro deve ser ressaltada. De acordo com Teich, ele apoia as
medidas de isolamento, mas, em paralelo, deve-se programar o retorno das atividades
econômicas. Discurso alinhado com o Presidente da República, Jair Bolsonaro. Nelson Teich
afirmou que o Ministério apresentará, na próxima semana, as diretrizes para a flexibilização de
isolamento social nos estados e municípios.
Com a finalidade de melhor entender o perfil da doença e subsidiar o plano de flexibilização do
isolamento, o Ministério da Saúde anunciou a ampliação de 23,9 milhões para 46,2 milhões a
previsão de aquisição de testes para diagnóstico da COVID-19. Deste total, são 24,2 milhões de
testes RT-PCR (biologia molecular) e 22 milhões de testes rápidos (sorologia).
Assinala-se que o anúncio do Ministro se coaduna com a postura adotada por alguns estados.
São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina já apresentaram seus projetos para a retomada
das atividades econômicas e flexibilização do isolamento social, resguardada a competência das
prefeituras de regulamentarem as propostas em seus municípios. Espírito Santo, Minas Gerais
e Distrito Federal também anunciarão estudos técnicos elaborados por técnicos de seus comitês
de crise, os quais nortearão as orientações de flexibilização do isolamento.
Ainda durante a entrevista coletiva, o Ministro-Chefe da Casa Civil, general Braga Netto, e o
Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, destrincharam o Pró-Brasil. O programa prevê as
ações a serem implementadas pelo Governo para dar respostas à crise econômica do país. O
programa, que será coordenado pela Casa Civil, foi apresentado hoje (22) aos demais ministros
do governo Jair Bolsonaro e terá uma reunião inaugural na próxima sexta-feira (24). Braga Netto
declarou que o novo programa federal buscará um modelo de governança, produtividade,
medidas estruturantes e investimentos.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 45.757 casos confirmados de COVID-19
no Brasil. Há 2.906 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 6,4%.
TESTES O Ministério ampliou de 23,9 milhões para 46,2 milhões a previsão de aquisição de testes
para diagnóstico do novo coronavírus.
ENSAIOS CLÍNICOS A Anvisa elaborou Nota Técnica (link) com diretrizes para a condução de
ensaios clínicos e o uso em protocolos experimentais dos produtos de terapias avançadas para
tratamento da COVID-19.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
COMITÊ O Governo publicou Portaria (link) designando os membros para comporem o Centro
de Coordenação de Operações do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos
Impactos da Covid-19.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
GALEÃO O Ministério publicou Portaria (link) autorizando o registro de Declaração de
Importação antes da descarga da mercadoria, nos recintos jurisdicionados pela Alfândega do
Aeroporto Internacional do Galeão, enquanto durarem as medidas de enfrentamento ao
coronavírus.
DADOS O IBGE publicou Instrução Normativa (link) estabelecendo procedimentos para
disponibilização de dados de empresas de telecomunicações prestadoras de serviço telefônico
fixo ou móvel ao Instituto, para fins de suporte à produção de estatística oficial durante a
situação de emergência.
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
BOLETIM O MME passará a distribuir boletim (link) semanal de monitoramento da COVID-19. O
documento traz informações sobre as áreas de energia elétrica, mineração e petróleo e gás.
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
FUNDOS O MDR publicou atos alterando a aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de
Financiamento da Amazônia (link), do Centro-Oeste (link) e Nordeste (link).
PODER LEGISLATIVO
COMISSÃO EXTERNA A Comissão Externa sobre ações preventivas do Coronavírus no Brasil
realizou reunião técnica para discutir as opções terapêuticas para a COVID-19. Na ocasião,
especialistas afirmaram que vários medicamentos estão sendo testados na busca para
tratamentos à COVID-19. Sobre a cloroquina, afirmaram que ainda não há estudos que
comprovem sua eficácia.

