BOLETIM CORONAVÍRUS • 19/05
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
O Brasil se tornou o terceiro país em número de infectados pelo novo coronavírus. Estamos atrás
apenas de Estados Unidos e Rússia. No que pertine ao número de óbitos, o Brasil ocupa a sexta
posição.
A Assembleia Geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) continua a ser realizada. Ontem
(18), o Presidente americano, Donald Trump, declarou que poderia cortar permanentemente a
verba remetida à entidade, além de afirmar que o país poderia reconsiderar a condição de
membro da Organização. A declaração foi feita em uma rede social e ocorreu no mesmo dia em
que o Diretor-Geral da OMS anunciou que o organismo aceita uma avaliação independente da
agência e de seus membros à crise.
No momento em que a cúpula da Organização se reúne para discutir ações de combate à
pandemia, instalou-se clima de tensão entre os Estados Unidos e a China. Em carta direcionada
ao Diretor-Geral, Trump assinalou não concordar com postura da Organização, que ele
classificou como de falta de independência com relação ao país asiático. O presidente chinês, Xi
Jinping, ao discursar por videoconferência na cúpula da OMS, afirmou apoiar a investigação do
manejo da pandemia, uma vez que o vírus foi contido. Após a declaração de Trump, os
representantes da União Europeia manifestaram apoio à OMS. A porta-voz da europeia, Virginie
Battu, defendeu que o momento seja de solidariedade.
Outra polêmica ocorrida na Assembleia Geral da Saúde foi a ausência de endosso americano a
trechos de uma resolução aprovada hoje na OMS e que estabelece o compromisso dos governos
a garantir acesso à vacina e tratamento contra o coronavírus. O documento havia sido apoiado
pelo governo brasileiro e UE, e foi negociado diretamente pela embaixadora do Brasil na OMS,
Maria Nazareth Farani Azevedo. O texto foi aprovado pelos 194 países participantes e indicava
que todas as flexibilidades deveriam ser aplicadas para garantir que as patentes de uma eventual
vacina não se transformassem em obstáculo para que todos pudessem ter acesso ao produto. A
sugestão de Washington é para que governos negociem com empresas, e não quebrem
patentes.
No Brasil, o Ministério da Saúde permanece sem a indicação de um nome definitivo para assumir
a pasta. O General Eduardo Pazuello, que até a semana passada ocupava o cargo de SecretárioExecutivo do ex-Ministro Nelson Teich, assumiu como interino. Porém, já promove alterações
relevantes na composição do Ministério. Foram publicadas na edição de hoje do Diário Oficial
da União (DOU) a nomeação de nove militares para cargos de assessoramento, coordenação e
diretorias da pasta. Além disso, o Secretário-Executivo adjunto, coronel Antônio Élcio Franco
Filho, foi designado como substituto eventual de Pazuello.
Sobre os estados, começou hoje a vigência de lockdown no estado do Amapá. No Município do
Rio de Janeiro, o Prefeito Marcelo Crivella (REPUBLICANOS) anunciou que irá prorrogar as
medidas de confinamento na cidade. O decreto que limitava a atuação do comércio em todo o
município e o acesso de veículos e pessoas em alguns bairros tinha validade até hoje, e será
prorrogado até o dia 26/05.
Por fim, importa assinalar que a Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que obriga o uso
de máscaras de proteção individual em todo o País durante a pandemia. A proposta prevê multa
de R$ 300 para quem descumprir a regra, e o dobro desse valor em caso de reincidência. O uso
da máscara será regra em espaços públicos, transporte coletivo e locais privados acessíveis ao

público. O dinheiro arrecadado com as multas deverá ser usado no combate à COVID-19. A
matéria seguiu para análise do Senado Federal, onde poderá sofrer modificações.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 271.628 casos confirmados de COVID19 no Brasil. Há 17.971 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 6,6%.
EQUIPE Foram publicadas diversas nomeações no Ministério, ampliando a presença militar na
pasta.
GRIPE Ontem (18), começou a terceira e última fase da Campanha Nacional de Vacinação contra
a Gripe, que visa a vacinação de professores das redes pública e privada, e adultos de 55 a 59
anos de idade.
AÉREAS A Anvisa publicou Nota Técnica (link) atualizando as orientações sanitárias a serem
adotadas em aeroportos e aeronaves.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
MPV 967/2020 Em edição extra do DOU, foi publicada a Medida Provisória (MPV) 967/2020
(link), que abre crédito extraordinário de mais de R$ 5 bi ao Ministério da Saúde para o
enfrentamento da pandemia.
IPI Também em edição extra do DOU, foi publicado Decreto (link) zerando a alíquota do Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI incidente sobre o termômetro digital.
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
ELÉTRICAS Ontem (18), em edição extra do DOU, o MME publicou Decreto (link) sobre a criação
da Conta destinada ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
NITAZOXANIDA O MCTIC anunciou que a pasta vai começar a fazer um novo tipo de teste clínico
com o antiparasitário nitazoxanida em pessoas contaminadas com a COVID-19. O medicamento
está sendo testado pelo Ministério há algumas semanas em pacientes com sintomas graves da
doença ou hospitalizados. O novo protocolo vai testar sua eficácia em pacientes com sintomas
iniciais.
PODER LEGISLATIVO
COMISSÃO EXTERNA A Comissão Externa de ações contra o coronavírus realizou duas reuniões
hoje. A primeira, sobre Questões Previdenciárias na Pandemia. A segunda, sobre Cenário
Regulatório de Kit Diagnóstico e Ventiladores.

