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Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
O Ministério da Saúde apresentou hoje as estratégias que estão sendo realizadas junto com
outros órgãos, como Receita Federal e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para
aquisição de medicamentos de intubação para tratamento de pacientes graves da Covid-19. De
acordo com a pasta, são sete as iniciativas para equalizar estoques. O Secretário da Atenção
Especializada à Saúde (SAES) do Ministério, Luiz Otavio Franco Duarte, elencou as medidas
implementadas.
Uma das ações, a Operação Uruguai, conseguiu requisitar o excedente produzido dos
medicamentos no país vizinho.
Outra iniciativa da pasta da Saúde junto com outros órgãos é a requisição de informação. Foi
celebrado acordo de cooperação para equalizar, em tempo real, o estoque dos
estabelecimentos e, com isso, abastecer em tempo hábil os serviços do Sistema Único de Saúde
(SUS). Além disso, há o Pregão Eletrônico nos quais participaram 48 entes federativos entre
estados e capitais do País.
Consoante o Ministério, até o momento, foram feitas mais de 15 requisições administrativas. Já
foram entregues 862,5 mil unidades para o atendimento emergencial das demandas da rede
pública de estados e municípios.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a pandemia ainda está se expandindo,
mas a alta no número de casos e mortes desacelerou globalmente, exceto pelo sudeste da Ásia
e pelo leste do Mediterrâneo. Em sua atualização epidemiológica mais recente, divulgada
ontem, a entidade informou que as Américas continuam sendo a região mais duramente
afetada, respondendo por quase metade dos novos casos registrados.
No que diz respeito ao avanço das pesquisas para uma vacina contra a Covid-19, a Universidade
de Oxford, no Reino Unido, informou que dados dos testes com potencial imunizante, fruto da
parceria da Universidade e da AstraZeneca, podem ser enviados a órgãos reguladores ingleses
ainda em 2020. Segundo cientistas envolvidos nas pesquisas, a vacina já produziu resposta
imunológica em seus primeiros testes em humanos.
Ainda no exterior, a Alemanha divulgou informações sobre as perdas econômicas em
decorrência da pandemia. A economia do país europeu sofreu retração de 9,7% no segundo
trimestre, quando a comparação é feita com os três meses anteriores. De acordo com a agência
de estatísticas alemã, é a queda mais forte desde que a Alemanha iniciou os cálculos do PIB
trimestral em 1970.
Por fim, afigura-se oportuno assinalar que, embora os números de novas infecções estejam
aumentando na Espanha, o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, descartou a hipótese de decretar
um novo confinamento nacional. Ao invés do confinamento nacional, o premiê analisa a
possibilidade de propor ao Parlamento espanhol a orientação para que governadores possam
decretar estados de emergência regionais.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 3.669.995 casos confirmados de COVID19 no Brasil. Há 116.580 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 3,2%.
MEDICAMENTOS O Ministério da Saúde anunciou parceria com Anvisa e indústria sobre
informações, harmonização, estoques e distribuição de medicamentos. Em entrevista coletiva,
representantes da pasta trataram das estratégias de reabastecimento dos medicamentos de
intubação para estados e municípios no enfrentamento à COVID-19.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
TURISMO Foi sancionada, com vetos, Lei (link) que dispõe sobre o adiamento e o cancelamento
de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura, em razão do estado
de calamidade pública decorrente da COVID-19.
PORTOS Foi sancionada, com vetos, Lei (link) que dispõe sobre medidas temporárias para
enfrentamento da pandemia da Covid-19 no âmbito do setor portuário.
AGRICULTURA Foi sancionada, com vetos, Lei (link) sobre medidas emergenciais de amparo aos
agricultores familiares do Brasil para mitigar os impactos socioeconômicos da COVID-19.
PODER LEGISLATIVO
COMISSÃO EXTERNA A Comissão Externa sobre ações preventivas do Coronavírus no Brasil
promoveu visita técnica ao Instituto Butantan e ao Instituto de Pesquisas Energéticas e
Nucleares (Ipens), em São Paulo.

