BOLETIM CORONAVÍRUS • 08/04
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
Hoje, pela primeira vez após ter a possibilidade de demissão abertamente debatida, o Ministro
da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, se reuniu com o Presidente da República, Jair Bolsonaro.
De acordo com o Ministro, a reunião teve a finalidade de alinhamento entre ambos, que
divergem publicamente sobre dois temas centrais para o enfrentamento da pandemia.
Enquanto o Ministro e sua equipe mantém a orientação de isolamento social, o Presidente
Bolsonaro defende a reabertura do comércio e a manutenção do isolamento apenas para os
grupos de riso. Outro tema que é objeto de ruído entre os dois é a utilização da medicação
cloroquina no tratamento da COVID-19. Enquanto o Presidente quer que a substância seja
administrada inclusive para casos menos graves, Mandetta tem resistido, destacando que
existem efeitos colaterais e pedido que se aguardem mais estudos.
No Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados tentou votar projeto de lei que reestrutura as
operações de crédito e suspende o pagamento das dívidas de estados com a União. O texto
substituiu o chamado Plano Mansueto. Entretanto, não houve entendimento entre as lideranças
e o projeto foi retirado de pauta. Os deputados também não lograram analisar a Medida
Provisória (MPV) 905/2019, que institui o Contrato Verde e Amarelo. O Presidente da Casa,
Rodrigo Maia (DEM/RJ), convocou nova sessão para amanhã (09) para tentar votar ambas as
matérias.
O Executivo deu sequência à publicação de medidas para enfrentamento, especialmente
econômicos dos efeitos da pandemia. Entre ontem e hoje foram publicadas três novas Medidas
Provisórias (MPV). A primeira autoriza saques de até um salário mínimo de contas ativas e
inativas do FGTS (MPV 946/2020); a segunda abriu novo crédito extraordinário, no valor de R$
2,6 bilhões, em favor do Ministério da Saúde (MPV 947/2020); e a terceira dispõe sobre o
cancelamento de serviços, reservas e de eventos dos setores de turismo e cultura em razão do
estado de calamidade pública decorrente do novo coronavírus (MPV 948/2020).
Por fim, importa destacar que o Presidente Bolsonaro anunciou para a noite de hoje um novo
pronunciamento em rede nacional de televisão e rádio.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 15.927 casos confirmados de COVID-19
no Brasil. Há 800 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 5%.
ORIENTAÇÕES O Ministério lançou a publicação “Diretrizes para diagnóstico e tratamento da
COVID-19” (link). O documento reúne evidências científicas de todo o mundo relacionadas à
prevenção, diagnóstico, tratamento e monitoramento de pacientes infectados pelo novo
coronavírus.
BANCO O Ministério criou banco de imagens (link) para auxiliar os profissionais de saúde no
diagnóstico de coronavírus.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MPV 947/2020 Em edição extra do DOU, o Governo Federal publicou a Medida Provisória (MPV)
947/2020 (link), abrindo crédito de R$ 2.600.000.000,00 em favor do Ministério da Saúde para
o combate à COVID-19.

MPV 948/2020 Também em edição extra, foi publicada a MPV 948/2020 (link), que dispõe sobre
o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e cultura em razão
do estado de calamidade pública.
MPV 946/2020 Ontem (07), em edição extra do DOU, o Governo publicou a Medida Provisória
(MPV) 946/2020 (link) liberando saques de até R$ 1.045 do FGTS e extingue fundo PIS/Pasep.
PROTEÇÃO SOCIAL Também em edição extra de ontem, foi publicado Decreto (link)
regulamentando o auxílio emergencial estabelecido pela Lei 13.982/2020.
HOSPITAL O Governo iniciou a construção do primeiro hospital de campanha da União, em
Águas Lindas (GO). O Ministério da Infraestrutura vai indicar engenheiros especializados do seu
quadro e de suas vinculadas para colaborar com o Ministério da Saúde no acompanhamento da
obra. O Governo de Goiás fica como responsável pela operação, oferta de maquinário
hospitalar, insumos e recursos humanos.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
IPI O Ministério publicou Resolução (link) incluindo novas mercadorias na lista de produtos
relacionados ao combate à pandemia cuja alíquota do imposto de importação foi zerada. Entre
as inclusões, destacam-se vitaminas e máquinas para produção de máscaras.
EPI O Ministério publicou Portaria (link) estabelecendo medida extraordinária e temporária
quanto à comercialização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI de proteção respiratória
para o enfrentamento da pandemia.
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
GRUPO INTERNACIONAL O Ministro Marcos Pontes participou de reunião do grupo de trabalho
que reúne ministros de Ciência e Tecnologia de 15 países para trocar experiencias sobre ações
de combate à COVID-19. Os principais temas da reunião foram testes com tratamentos
sorológicos e possíveis protocolos terapêuticos utilizados nos diversos países. O Brasil está
focando em três tipos de ensaio clínicos: com hidroxicloroquina associada à azitromicina na
prevenção e tratamento; testes com soroneutralização; e o uso de inteligência artificial e
métodos avançados para a seleção de medicamentos que podem inibir a propagação do vírus.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
ANIMAIS O MAPA publicou Instrução Normativa (link) alterando Instruções Normativas que
regulamentam o Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos (PNSE), Programa Nacional de
Sanidade dos Suídeos (PNSS), Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e
Tuberculose (PNCEBT) e Programa Nacional de Sanidade Avícola (PNSA), a fim de assegurar a
manutenção da saúde pública, a atividade econômica pecuária e o abastecimento de produtos
de origem animal à população.

