BOLETIM CORONAVÍRUS • 15/06
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
A semana no Brasil se inicia com um ambiente de tensão no cenário político. Na sexta-feira (12),
o Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), emitiu decisão esclarecendo que o Artigo
142 da Constituição Federal não autoriza a intervenção das Forças Armadas sobre o Legislativo,
Judiciário ou Executivo. Após a decisão, o Presidente Jair Bolsonaro publicou em suas redes
sociais nota assinada em conjunto com o Vice-Presidente Hamilton Mourão e o Ministro da
Defesa, Fernando Azevedo, afirmando que Fux reconheceu em sua decisão “o papel e história
das FFAA sempre ao lado da Democracia e da Liberdade”. Nas últimas semanas, apoiadores do
Presidente vem realizando atos pedindo intervenção militar no País e o fechamento do
Congresso e do STF. Diversos manifestantes apontam o Artigo 142 como uma previsão
constitucional para intervenção das Forças Armadas.
Dentre os apoiadores, tem destaque o grupo autointitulado 300 do Brasil, que estava acampado
na Esplanada dos Ministérios desde maio. As principais pautas do grupo são semelhantes às das
manifestações, como intervenção militar. Também é alvo de críticas do grupo o Governador do
Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). O Governo de Brasília desmontou o acampamento no
sábado (13). No mesmo dia, os manifestantes dispararam fogos de artifício em cima do STF, em
tom de ameaça ao Judiciário. Já no domingo (14), Ibaneis determinou o fechamento da
Esplanada, para evitar manifestações antidemocráticas, e hoje (15), integrantes do grupo foram
presos.
Enquanto isso, o País acumula mais de 888 mil casos do novo coronavírus e completa hoje um
mês sem um Ministro titular da Saúde. Desde a demissão de Nelson Teich, o General Eduardo
Pazuello vem atuando como Ministro interino. Não há previsão de quando um novo Ministro
será nomeado.
Em coletiva de imprensa, o Secretário de Atenção Especializada à Saúde, Luiz Franco Duarte,
anunciou que o Ministério irá habilitar um novo tipo de leito, com suporte ventilatório
pulmonar, para tratamento pacientes com o novo coronavírus. De acordo com o Secretário, os
leitos serão instalados nas UPAs, hospitais de campanha e hospitais de pequeno porte. A
autorização será temporária, exclusiva durante a pandemia, para evitar a utilização de leitos de
UTI.
O Ministério também atualizou o protocolo de utilização de cloroquina para o tratamento da
COVID-19, apresentando novas orientações para crianças e gestantes infectadas. Segundo a
Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, o Governo não prevê
retirar o medicamento do protocolo para o novo coronavírus, afirmando que o mesmo é eficaz
para o tratamento na fase inicial dos sintomas.
Por outro lado, a Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos,
anunciou a revogação da autorização emergencial para o uso de cloroquina e hidroxicloroquina
no tratamento da COVID-19. Em comunicado, a FDA explicou que não há comprovação da
eficácia dos medicamentos, e há evidências de que sua administração pode causar efeitos
colaterais. Nas últimas semanas, o governo brasileiro comemorou decisão da Casa Branca de
doar ao Brasil duas milhões de doses do remédio.
Também no cenário internacional, a Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que já
foram confirmados mais de 7,8 milhões de casos do novo coronavírus ao redor do mundo. O
Diretor-Geral da Organização, Tedros Ghebreyesus, afirmou que quase 75% dos casos recentes
da doença provêm de apenas 10 países, a maioria deles das Américas e no Sul da Ásia. Ele alertou

que, mesmo em países que vem demonstrando capacidade de controlar a doença, é necessário
estar alerta à possibilidade de ressurgência. A China, por exemplo, vem passando por um
aumento de casos em Pequim.
Além disso, no sábado (13), o presidente do Chile, Sebastian Piñera, anunciou a saída do Ministro
da Saúde, Jaime Mañalich, por polêmicas envolvendo os números de mortes no país por causa
da pandemia.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 888.271 casos confirmados de COVID19 no Brasil. Há 43.959 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 4,9%.
ACRE O Ministro interino, General Eduardo Pazuello, está em visita ao Acre, onde participou da
inauguração do Hospital de Campanha de Rio Branco e visitou outras instituições de saúde.
ALIMENTOS A Anvisa publicou as Notas Técnicas 47 (link), 48 (link) e 49 (link) de 2020,
atualizando as orientações e medidas que devem ser adotadas pelas empresas de alimentos
durante a pandemia.
ENSAIOS CLÍNICOS A Anvisa publicou Nota Técnica (link) com orientações sobre ensaios clínicos
autorizados pela Agência e estudos de bioequivalência. O documento busca viabilizar de forma
mais rápida a realização das pesquisas diante da atual situação de pandemia.
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
MULTA A Agência Nacional de Aviação Civil publicou Resolução (link) interrompendo o prazo
para pagamento de multa decorrente de arbitramento sumário previsto na Resolução 472/2018.

