BOLETIM CORONAVÍRUS • 02/09
Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
Até o momento, o Brasil acumula 3.997.865 casos confirmados de COVID-19, e 123.780 óbitos
decorrentes da doença. O novo coronavírus está presente em 99,1% dos municípios brasileiros.
Ao redor do mundo, mais de 25,7 milhões já foram infectadas pelo vírus.
O destaque do dia foi a revogação da Portaria do Ministério da Saúde que incluiu a COVID-19 na
Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT). A inclusão foi publicada ontem (01) no Diário
Oficial da União. Porém, hoje, foi publicada nova Portaria tornando sem efeito a Portaria
anterior.
De acordo com a Portaria publicada ontem, a COVID-19 constava como pertencente ao grupo
"Doenças Relacionadas ao Trabalho com respectivos Agentes e/ou Fatores de Risco". Com a
revogação, volta a valer o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que definiu em abril
que a COVID-19 poderia ser enquadrada como doença ocupacional, sendo necessário que o
funcionário passe por perícia no INSS comprovando que adquiriu ou que a doença foi
desencadeada em função do trabalho. O Ministério da Saúde ainda não se pronunciou sobre as
motivações para a revogação da decisão.
Em coletiva de imprensa, o Secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde,
Raphael Câmara Medeiros Parente, anunciou que a pasta publicará, nos próximos dias, uma
Portaria para fortalecer o rastreamento de casos do novo coronavírus para intensificar as ações
com o objetivo de interromper a cadeia de contágio.
Além disso, entre ontem e hoje, a Secretaria de Relações Internacionais da Câmara dos
Deputados realizou uma série de reuniões com embaixadores e a Organização Mundial da Saúde
(OMS) para debater as perspectivas de vacinas contra a COVID-19. Em uma das reuniões, o
Diretor do Departamento de Direitos Humanos e Cidadania do MRE, João Lucas Almeida,
afirmou que o governo não trabalha com a possibilidade de quebra de patente para garantir o
acesso da vacina.
No cenário internacional, começa hoje o 77º Festival de Cinema de Veneza, o primeiro grande
evento do gênero realizado presencialmente durante a pandemia. Os organizadores garantiram
um rígido protocolo de segurança, com medição de temperatura, separação de assentos e
utilização de máscara.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 3.997.865 casos confirmados de COVID19 no Brasil. Há 123.780 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 3,1%.
DOENÇA DE TRABALHO Em edição extra do DOU, o Ministério tornou sem efeito Portaria que
incluiu a COVID-19 na Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT) (link).

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
PRAZOS A ANP publicou Resolução (link) retomando a contagem dos prazos processuais nos
processos administrativos sancionadores em virtude da perda de eficácia da Medida Provisória
nº 928/2020.

PODER LEGISLATIVO
DEBATE A Câmara dos Deputados realizou, entre ontem e hoje, diversos debates sobre as
perspectivas de vacinas contra a COVID-19.
COMISSÃO EXTERNA A Comissão Externa que acompanha as ações de combate ao novo
coronavírus realizou audiência para debater o projeto de lei que estabelece a Estratégia
Nacional de Saúde (PL 2583/20) e tem o objetivo de dar mais autonomia ao país na produção
de materiais, medicamentos e insumos.

