BOLETIM CORONAVÍRUS • 18/05
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
O Ministro interino da Saúde, General Eduardo Pazuello, participou, hoje (18), por
videoconferência, da 73ª Assembleia Mundial da Saúde. O encontro foi transmitido na internet
pelo site da Organização Mundial da Saúde (OMS). Foi a primeira vez que o encontro foi
realizado de forma virtual.
Durante a reunião, Pazuello explicou que o Brasil tem se preparado adequadamente para o
enfrentamento da pandemia, com diversas ações e com duas grandes estruturas. O Comitê de
Crise, coordenado pela Casa Civil e que tem a missão de propor, acompanhar e articular medidas
intersetoriais, e o Comitê de Operações de Emergência, coordenado pelo Ministério da Saúde,
cuja função é definir estratégias e ações do sistema de saúde relacionadas às respostas da
emergência de saúde pública relacionadas ao coronavírus. Eduardo Pazuello declarou que a
pandemia do novo coronavírus é um desafio para o mundo todo. E que, como o Brasil tem
"dimensões continentais e importantes diferenças regionais", é importante que se estabeleça
diálogo entre os três níveis de governo (federal, estadual e municipal).
Em seu discurso, o Ministro interino destacou o comprometimento do Brasil com iniciativas
globais. Segundo ele, o país está comprometido em facilitar o acesso ao diagnóstico e a possíveis
tratamentos e vacinas contra a COVID-19.
O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Antonio Guterres, criticou os
países que "ignoraram as recomendações" da OMS para responder à pandemia de coronavírus.
No Brasil, estados adotam medidas mais rígidas de isolamento social. Hoje foi o primeiro dia de
vigência de lockdown em Pernambuco. O Pará ampliou o período de lockdown e aumentou o
número de municípios cobertos pelo decreto. Amapá e Tocantins também anunciaram medidas
de lockdown em parte de seus municípios. Já na cidade de São Paulo, o Prefeito Bruno Covas
(PSDB) revogou o rodízio mais severo e restabeleceu o regime ordinário adotado desde 1997.
Na tentativa de elevar o índice de isolamento social, o Estado e o Município de São Paulo devem
aprovar, esta semana, a antecipação de feriados.
No exterior, importa mencionar que o Governo italiano registrou 99 mortes pela covid-19 de
ontem para hoje, a menor quantidade diária desde o dia 9 de março, quando 97 pessoas
morreram pela doença. A quarentena total no país começou um dia depois, no 10 de março.
Hoje, o país iniciou sua reabertura de algumas atividades, com a flexibilização das restrições de
funcionamento para lojas, restaurantes e igrejas — medida seguida também pelo Vaticano.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 254.220 casos confirmados de COVID19 no Brasil. Há 16.792 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 6,6%.
MEDICAMENTOS A Anvisa publicou Nota Técnica (link) com orientações para empresas sobre o
uso de rotas alternativas e temporárias para o transporte de medicamentos novos registados e
produtos biológicos durante a pandemia.
OMS O Ministro interino, General Eduardo Pazuello, participou da 73ª Assembleia Geral da
Saúde. Na oportunidade, destacou a solidariedade do Brasil às famílias que perderam entes
queridos para o coronavírus e a disposição do Brasil em apoiar e participar das iniciativas e
cooperações internacionais para diagnóstico, medicamentos, vacina e tratamento da COVID-19.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
IPI O Ministério publicou Resolução (link) concedendo redução temporária, para zero por cento,
da alíquota do Imposto de Importação de mercadorias com o objetivo de facilitar o combate à
pandemia.
MINISTÉRIO DA CIDADANIA
POPULAÇÃO DE RUA O MCid publicou Portaria (link) aprovando recomendações gerais para a
garantia de proteção social à população em situação de rua, inclusive imigrantes, no contexto
da situação de crise decorrente do novo coronavírus.

