BOLETIM CORONAVÍRUS • 23/04
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
No dia em que o Ministro da Saúde Nelson Teich completa uma semana à frente da pasta, hoje,
o Ministério informou que o Brasil atingiu 407 óbitos em 24 horas. um número recorde de
mortes registradas em um único dia, que era 217 óbitos.
Durante a entrevista coletiva de hoje, Teich declarou que o País vai receber 10 milhões de testes
para diagnóstico da COVID-19 e que a pasta está avaliando quais estados têm mais necessidades.
Um dos estados mais afetados pela pandemia é o Amazonas, que possui hoje menos de um terço
dos leitos necessários para frear a disseminação da doença na velocidade em que ela tem
atingido, segundo projeções feitas pelo governo estadual.
O Ministério também informou que o Brasil realizou, até o dia 20 de abril, 189.080 exames do
painel viral (vírus respiratórios diversos) para investigação de Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG), em que se busca identificar a COVID-19. Destes, 132.467 foram específicos para
o novo coronavírus.
Tema polêmico e uma das razões das divergências entre o Presidente Jair Bolsonaro e o exMinistro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a cloroquina ganhou autorização do Conselho
Federal de Medicina (CFM) para ser utilizada em pacientes com sintomas leves da doença. Hoje,
representantes da entidade se reuniram com o Ministro da Saúde. Mauro Ribeiro, presidente
do CFM, afirmou, contudo, que a entidade não recomenda o uso do medicamento. Apenas
autoriza e garante que o médico que prescreve o medicamento não incorrerá em infração
médico. Sobre a questão, o Ministro Nelson Teich declarou que o Ministério não recomenda a
utilização da cloroquina e da hidroxicloroquina. Somente avalizou o posicionamento do CFM.
Por fim, importa assinalar que os líderes dos 27 países membros da União Europeia concordaram
em usar o Orçamento do bloco como base para a reconstrução da economia após a crise
provocada pelo coronavírus. A Comissão Europeia deve detalhar uma proposta que será
apresentada aos líderes nas próximas duas ou três semanas. Alguns países europeus já avaliam
ter ultrapassado o pico da doença e traçam planos para a retomada das atividades.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 49.492 casos confirmados de COVID-19
no Brasil. Há 3.313 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 6,7%.
VIGITEL O Ministério divulgou a primeira edição da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e
Proteção para Doenças crônicas por Inquérito Telefônico COVID-19 (Vigitel). 8 em cada 10
brasileiros afirmaram ter adotado o hábito de lavar as mãos regularmente com água e sabão ou
higienizá-la com álcool, bem como a limpeza de superfícies e objetos.
SANEANTES A Anvisa publicou Nota Técnica (link) com recomendações sobre produtos
saneantes que podem substituir o álcool 70% na desinfecção de objetos e superfícies durante a
pandemia.
ALIMENTOS A Anvisa publicou Boletim (link) apresentando as principais ações realizadas pela
Gerência-Geral de Alimentos para enfrentar a crise.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SUS O Presidente Jair Bolsonaro sancionou Lei (link) que suspende por 120 dias a exigência de
metas quantitativas e qualitativas estabelecidas em contratos de prestadores de serviços no
âmbito do SUS.
ATESTADO O Presidente vetou integralmente Projeto de Lei (link) que libera o trabalhador de
apresentar atestado médico como comprovação do motivo de quarentena, para justificar a falta
ao trabalho durante os primeiros sete dias.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
AGRICULTURA A Ministra Tereza Cristina participou de live para debater o impacto do
coronavírus na agricultura. Para a Ministra, o maior desafio é manter as cadeias funcionando,
sem interrupção em nenhum elo que possa afetar a distribuição e o abastecimento.
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
COLETIVA O Ministro Bento Albuquerque participou de coletiva de imprensa sobre os setores
do Ministério durante a crise da COVID-19. Em relação ao setor elétrico, a principal preocupação
do Ministério é com os consumidores de baixa renda e a sustentabilidade e previsibilidade para
ações futuras. Sobre o setor de petróleo e gás, o Ministro afirmou que uma grande preocupação
é preservar o abastecimento de combustíveis no país e o equilíbrio da matriz energética.
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CALAMIDADE O MDR publicou Portarias reconhecendo o Estado de Calamidade Pública nos
estados da Bahia (link), Piauí (link), Amapá (link), São Paulo (link), Amazonas (link), Maranhão
(link) e Pará (link) em virtude da COVID-19.
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
MERCADOS GLOBAIS A Apex-Brasil publicou a 3ª edição do estudo Mercados Globais e
Coronavírus: Relatório de Inteligência de Mercado (link). O documento mapeia as respostas dos
países à COVID-19, os efeitos econômicos globais do coronavírus e os impactos sobre o comércio
exterior e investimentos.
PODER LEGISLATIVO
COMISSÃO EXTERNA A Comissão Externa sobre ações preventivas do Coronavírus no Brasil
realizou duas audiências públicas. Primeiro, foi debatida a situação do Amazonas e, em seguida,
as regras do auxílio emergencial e do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

