
INFORMATIVO GIAC 255, de 13 de janeiro de 2022

Aos membros do Ministério Público brasileiro

Considerando  as  informações  acerca  das  ações  de  enfrentamento  da  Covid-19  e os  questionamentos
recebidos pelo gabinete, o Giac tem a informar o que se segue:

ANVISA recomendou a s  uspensão de Cruzeiros devido ao cenário epidemiológico de Covid-19  
A Anvisa encaminhou  NOTA TÉCNICA Nº 3/2022/SEI/GGPAF/DIRE5/ANVISA, apresentando o
cenário epidemiológico de COVID-19 nas embarcações de cruzeiro que operam a temporada 2021-2022.
Com  o  aumento  exponencial  de  casos,  especialmente  entre  tripulantes,  a  Anvisa  recomendou  ao
Ministério da Saúde e à Casa Civil da Presidência da República, nesta quarta-feira (12/1), a suspensão
temporária de navios de cruzeiro, preventivamente, até que haja mais dados disponíveis para avaliação do
cenário epidemiológico.

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Ministério da Saúde anuncia r  estabelecimento total dos sistemas afetados por ataque hacker  
O Secretário Executivo do Ministério da Saúde (MS), Rodrigo Cruz, anunciou à imprensa, na noite dessa
quarta-feira  (12/1),  que  não  houve  perda  de  informação  nos  sistemas  afetados  pelo  ataque  hacker,
ocorrido em dezembro de 2021. De acordo com estratégia de reestabelecimento dos sistemas, o último
grande passo do plano de ação é a divulgação dos dados para a sociedade. Para cada uma dessas etapas,
há uma empresa contratada que, junto com os técnicos do MS, trabalhou diuturnamente para este fim.
A expectativa é que até a próxima sexta-feira (14/1), todos os dados estejam disponíveis para acesso da
população.
 
Fonte: Ministério da Saúde

SENAI CIMATEC inicia testes   da vacina brasileira   contra covid-19     em humanos  
A primeira dose da vacina brasileira RNA MCTI CIMATEC HDT contra o SARS-CoV-2, no Estudo
Clínico de Fase I,  será aplicada em seres humanos nesta quinta-feira (13/1), às 12h, em Salvador (BA),
na sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.
A vacina está sendo desenvolvida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Campus Integrado
de Manufatura e Tecnologia (SENAI CIMATEC) – Brasil em parceria com a HDT Bio Corp (EUA), a
RedeVírus MCTI e com o financiamento desta  fase do Governo Federal,  por meio do Ministério da

https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2022/01/primeira-dose-do-estudo-clinico-em-humanos-da-vacina-brasileira-rna-mcti-cimatec-hdt-sera-aplicada-nesta-quinta-feira-13
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2022/01/primeira-dose-do-estudo-clinico-em-humanos-da-vacina-brasileira-rna-mcti-cimatec-hdt-sera-aplicada-nesta-quinta-feira-13
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2022/01/primeira-dose-do-estudo-clinico-em-humanos-da-vacina-brasileira-rna-mcti-cimatec-hdt-sera-aplicada-nesta-quinta-feira-13
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/janeiro/ministerio-da-saude-anuncia-restabelecimento-total-dos-sistemas-afetados-por-ataque-hacker
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/anvisa-recomenda-a-suspensao-definitiva-da-temporada-de-navios-de-cruzeiro-no-brasil/sei_anvisa-1733366-nota-tecnica.pdf
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/anvisa-recomenda-a-suspensao-definitiva-da-temporada-de-navios-de-cruzeiro-no-brasil


Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações

TCU publicou  acórdão  que  trata  da  natureza  jurídica  dos  repasses  federais  previstos  na Lei
Complementar que estabeleceu o programa de enfrentamento à Covid-19
O Tribunal  de  Contas  da  União  (TCU)  encaminhou  ao  Gabinete  Integrado  de  Acompanhamento  da
Epidemia  Covid-19 (Aviso nº 1975-GP/TCU –  PGR-00447045/2021),  para  conhecimento,  cópia  do
Acórdão nº 2874/2021, proferido no bojo do processo nº TC-024.304/2020-4, sob relatoria do Exmo. Sr.
Ministro Aroldo Cedraz. 
Os autos tratam de pedido de reexame interposto contra acórdão que apreciou Representação acerca da
natureza  jurídica  dos  repasses  federais,  a  título  de  auxílio  financeiro,  previstos  no  art.  5º  da  Lei
Complementar nº 173, de 27/5/2020, bem como dos repasses a título de apoio financeiro de que trata a
Medida Provisória (MPV 938), de 2/4/2020.
Íntegra: ACÓRDÃO Nº 2874/  2021  

Fonte: Tribunal de Contas da União

Presidência da República institui   Comitê   de enfrentamento da Covid-19 para os povos indígenas  9   
O Decreto nº 10.931 instituiu o Comitê Gestor dos Planos de Enfrentamento da Covid-19 para os povos
indígenas, responsável pela governança e pelo monitoramento das ações destinadas aos povos indígenas
em isolamento ou em contato recente. Conta com a coordenação do Ministério da Justiça e Segurança
Pública. O texto Decreto do vai vigorar até o dia 31 de dezembro de 2022.

Fonte: Planalto

Fiocruz: Nota Técnica alerta sobre aumento de ocupação de leitos de UTI
O Observatório Covid-19 Fiocruz emitiu  Nota Técnica, divulgada nesta quarta-feira (12/1), que alerta
sobre a ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos no Sistema Único de Saúde (SUS). A Nota
mostra  que  um  terço  das  Unidades  Federativas  e  dez  capitais  encontram-se  nas  zonas  de  alerta
intermediário e crítico. Considerando o novo crescimento nas taxas de ocupação de leitos de UTI diante
da ampla e rápida proliferação da variante Ômicron, destaca que "menções a um possível colapso no
sistema de saúde, neste momento, são incomparáveis com o que foi vivenciado em 2021", ressaltando
que o grande volume de casos já está demandando de gestores atenção e o acionamento de planos de
contingência.

Pesquisa da Fiocruz é tema de documentário da BBC
O documentário da rádio britânica BBC, intitulado Forest fear  (O medo da floresta, em português) conta
com a pesquisa da Fiocruz sobre animais silvestres e Covid-19.

https://portal.fiocruz.br/noticia/pesquisa-da-fiocruz-sobre-animais-silvestres-e-covid-19-e-tema-de-documentario-da-bbc
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/nota_tecnica_observatoriocovid19_2022-01-13.pdf
https://portal.fiocruz.br/noticia/observatorio-covid-19-aumento-de-ocupacao-de-leitos-de-uti-demanda-atencao
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.931-de-10-de-janeiro-de-2022-373302083
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2022/01/comite-vai-monitorar-acoes-de-combate-a-covid-19-destinadas-aos-povos-indigenas
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2022/01/comite-vai-monitorar-acoes-de-combate-a-covid-19-destinadas-aos-povos-indigenas
https://portal.mpf.mp.br/unico/documentoAdministrativo/recuperar.action?documentoAdministrativo=115705560&force=true
https://portal.mpf.mp.br/unico/documentoAdministrativo/recuperar.action?documentoAdministrativo=115705560&force=true
https://portal.mpf.mp.br/unico/documentoAdministrativo/recuperar.action?documentoAdministrativo=115705560&force=true


A pesquisa foi  realizada por Alessandra Nava,  do Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz
Amazônia). O documentário, lançado no último sábado (8/1), tem como narrativa-guia o surgimento de
novas doenças e ressurgimento de outras, a partir do desmatamento da floresta.

Fonte: Fiocruz

Estudo mostra que CoronaVac é segura para crianças com idades entre sete meses e cinco anos
Estudo realizado por cientistas do Instituto Adolfo Lutz, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e da
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, concluiu que a CoronaVac é segura e imunogênica para
crianças. 
As 27 crianças participantes do estudo, com idades entre sete meses e cinco anos, buscaram unidades
básicas  de  saúde  (UBS)  para  tomar  a  vacina  da  influenza,  mas  acabaram recebendo  por  engano  a
CoronaVac. O evento foi imediatamente comunicado às secretarias de saúde de cada município. Apenas
uma delas apresentou sintomas leves,  sem outros eventos adversos importantes registrados durante  o
acompanhamento de 30 dias.

Fonte: Instituto Butantan

Outras notícias de destaque

• Campanha mobiliza em defesa da vacinação de crianças contra a Covid-19  
• Aumento de casos de Covid-19 leva Justiça do DF a limitar acesso a fóruns  

Fonte: Conselho Nacional de Justiça

• Ômicron: Ministério da Saúde está atento e acompanha cenário epidemiológico  
• Vacina 100% nacional deve começar a ser aplicada nos braços dos brasileiros em fevereiro  

Fonte: Ministério da Saúde

Diário Oficial da União
Visando a dar publicidade às normas relativas ao enfrentamento do novo coronavírus,  confira  abaixo
alguns atos publicados sobre o tema:

DECRETO Nº 10.931, DE 10 DE JANEIRO DE 2022 - Institui o Comitê Gestor dos Planos de
Enfrentamento daCovid-19para os Povos Indígenas.

PORTARIA Nº  5.509,  DE 11  DE JANEIRO  DE 2022 -  Art.1º  Autorizar  a  suspensão  imediata  das
atividades presenciais no Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST por 10 dias a partir da data de
hoje, em função do elevado número de casos confirmados de COVID-19 na última semana entre os

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-5.509-de-11-de-janeiro-de-2022-373318063
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.931-de-10-de-janeiro-de-2022-373302083
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/janeiro/vacina-100-nacional-deve-comecar-a-ser-aplicada-nos-bracos-dos-brasileiros-em-fevereiro
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/janeiro/omicron-ministerio-da-saude-esta-atento-e-acompanha-cenario-epidemiologico
https://www.cnj.jus.br/aumento-de-casos-de-covid-19-leva-justica-do-df-a-limitar-acesso-a-foruns/
https://www.cnj.jus.br/campanha-mobiliza-em-defesa-da-vacinacao-de-criancas-contra-a-covid-19/
https://butantan.gov.br/noticias/estudo-mostra-que-coronavac-e-segura-e-imunogenica-para-criancas-com-idades-entre-sete-meses-e-cinco-anos


servidores e colaboradores que retornaram as atividades presenciais.

PORTARIA GM/MS Nº 16, DE 11 DE JANEIRO DE 2022   -    Dispõe sobre retorno gradual e seguro ao
trabalho presencial, no âmbito das unidades do Ministério da Saúde no Distrito Federal e nos Estados

PORTARIA GM/MS Nº 36,  DE 10 DE JANEIRO DE 2022 - Exclui  proposta  do anexo da Portaria
GM/MS nº 2.736, de 15 de outubro de 2021, que estabelece recursos do Bloco de Custeio das Ações e dos
Serviços Públicos de Saúde a serem disponibilizados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
destinados ao Reforço de Recursos para Emergência Internacional em Saúde Pública – Coronavírus.

PORTARIA CONJUNTA INSS/SPMF Nº 263, DE 11 DE JANEIRO DE 2022 - Comunica a suspensão da
realização de perícias revisionais no âmbito do Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade
(Programa de Revisão).

Fonte: Imprensa Nacional

O Giac permanece à disposição pelo e-mail pgr-gabinetecovid19@mpf.mp.br ou pelo telefone (61) 3105-
6045.

Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia Covid-19

Fontes de informações atinentes ao novo coronavírus
 
Ministério Público     

Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia Covid-19 (Giac) 
Ministério Público do Trabalho 

Poder Executivo 

Agência Nacional de Aviação Civil
Agência Nacional de Energia Elétrica 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
Agência Nacional de Saúde Suplementar
Agência Nacional de Telecomunicações 
Agência Nacional de Transportes Terrestres 

https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/ultimas-noticias/covid-19-confira-o-compilado-de-acoes-da-antt
https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/noticias/acoes-do-setor-de-telecomunicacoes-no-combate-ao-coronavirus
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/covid-19
https://www.gov.br/anp/pt-br/canais_atendimento/imprensa/noticias-comunicados/coronavirus-acoes-tomadas-pela-anp
https://www.aneel.gov.br/noticias-covid-19
https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/coronavirus
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/coronavirus-veja-aqui-as-notas-tecnicas-do-mpt
http://conexao.mp.br/covid19/
http://conexao.mp.br/covid19/
http://conexao.mp.br/covid19/
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-conjunta-inss/spmf-n-263-de-11-de-janeiro-de-2022-373603576
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-36-de-10-de-janeiro-de-2022-373340776
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-16-de-11-de-janeiro-de-2022-373333927


Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Casa Civil da Presidência da República
Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
Conselho Nacional de Secretarias Municipais
Conselho Nacional de Secretários de Saúde
Conselho Nacional de Saúde
Controladoria-Geral da União
Fundo Nacional de Saúde (Painel de Repasses Covid-19) 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Observatório de Tecnologias Relacionadas à Covid-
19)
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Cidadania
Ministério da Defesa (Operação Covid-19)
Ministério da Economia
Ministério da Educação 
Ministério da Justiça (Relatório Situacional Covid-19) 
Ministério de Minas e Energia (Boletim de Monitoramento Covid-19)
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
Ministério das Relações Exteriores
Ministério da Saúde 
Ministério da Saúde (Documentos sobre o PNO) 
Ministério da Saúde (Localiza SUS)
Ministério da Saúde (Saúde Indígena)
Ministério do Turismo
Presidência da República (Atos normativos sobre a covid-19)

Poder Judiciário 

Conselho Nacional de Justiça 
Superior Tribunal de Justiça
Supremo Tribunal Federal 

Poder Legislativo

Câmara dos Deputados 
Senado Federal

Demais instituições

Associação Médica Brasileira

https://amb.org.br/coronavirus/
https://www.senado.leg.br/senado/hotsites/covid/
https://www.camara.leg.br/temas/coronavirus
http://portal.stf.jus.br/covid19/
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/STJ-no-Combate-ao-Coronavirus.aspx
https://www.cnj.jus.br/coronavirus/
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/quadro_portaria.htm
https://www.gov.br/turismo/pt-br/assuntos/coronavirus
https://saudeindigena.saude.gov.br/corona
https://localizasus.saude.gov.br/
https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19
https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/
https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portal-consular/
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/covid-19
https://www.gov.br/mme/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins-covid-19
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTM0NTlkYjQtYzkzMC00YWYyLWJlYTgtNWI5MTE0NTVlZDUyIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
https://www.gov.br/mec/pt-br/coronavirus
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/covid-19/timeline
https://operacaocovid19.defesa.gov.br/
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/covid-19
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/campanhas/mapacontracoronavirus/
https://www.gov.br/inmetro/pt-br/centrais-de-conteudo/campanhas/covid-19
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/tecnologias-para-covid-19
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/tecnologias-para-covid-19
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=36410
https://painelms.saude.gov.br/extensions/Portal_Covid/Portal_Covid.html
https://www.gov.br/cgu/pt-br/coronavirus
http://conselho.saude.gov.br/especial-cns-no-enfrentamento-a-covid-19
https://www.conass.org.br/coronavirus/
https://www.conasems.org.br/covid-19/
http://antigo.cade.gov.br/coronavirus
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/comunicados-interministeriais
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/comunicados-interministeriais
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/coronavirus


Confederação Nacional de Municípios 
Conselho Federal de Farmácia 
Conselho Federal de Medicina 
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Repositório de decisões, legisla-
ção, manifestações da Anvisa, pareceres do Natjud e estatísticas referentes à covid-19)
Fundação Oswaldo Cruz
Instituto Butantan
Organização Mundial de Saúde
Organização Pan-Americana da Saúde
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
Tribunal de Contas da União 

https://sites.tcu.gov.br/coopera/
https://www.oecd.org/coronavirus/en/
https://www.paho.org/pt/covid19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://butantan.gov.br/index
https://portal.fiocruz.br/Covid19
https://www.enfam.jus.br/portal-covid19/repositorio/
https://www.enfam.jus.br/portal-covid19/repositorio/
https://portal.cfm.org.br/
http://covid19.cff.org.br/
https://www.cnm.org.br/crises/principal/coronavirus/todos/1

