
INFORMATIVO GIAC 286, de 28 de abril de 2022

Aos membros do Ministério Público brasileiro

Considerando as informações acerca das ações de enfrentamento da covid-19, o Giac tem a informar o que
se segue:

Anvisa aprovou a ampliação do prazo de validade da vacina contra a covid-19 Comirnaty (Pfizer/
Wyeth)     

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, na quarta-feira
(27), a ampliação do prazo de validade das vacinas contra a covid-19 Comirnaty (Pfizer/Wyeth), nas
apresentações adulto e pediátrica. Dessa forma, todos os lotes do imunizante, já importados e distribuídos
pelo Ministério da Saúde, terão validade de 12 meses, independentemente do prazo de validade impresso
na embalagem da vacina. 

De acordo com a Anvisa, a decisão tem como base a aprovação da petição de ampliação do prazo de
validade pela Gerência de Produtos Biológicos (Resolução – RE 1.231, de 14 de abril de 2022) e os
pareceres emitidos pelas áreas de Registro e de Inspeção Sanitária do órgão. 

Íntegra
Voto nº 102/2022/SEI/DIRE2/ANVISA

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Segundo   Boletim da ANS, taxa de ocupação de leitos destinados ao atendimento de pacientes com  
covid-19 mantém queda
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou, na terça-feira (26), nova edição do Boletim
Covid-19 – Saúde Suplementar, referente ao mês de abril/2022. A publicação traz panorama do setor de
planos  de  saúde  por  meio  de  informações  assistenciais,  econômico-financeiras  e  de  demanda  dos
consumidores sob o contexto da pandemia decorrente do novo coronavírus.
Os dados apresentados no boletim mostram aumento de 0,23% no número de beneficiários vinculados a
planos de saúde e redução no percentual de ocupação de leitos alocados para o atendimento de pacientes
acometidos pela covid-19, passando de 58% para 44%. 
Íntegra 
Boletim Covid-19 Saúde Suplementar 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-re-n-1.231-de-14-de-abril-de-2022-393660584
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/covid-19/boletim-covid-19-ans-atualiza-dados-sobre-utilizacao-de-planos-na-pandemia
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/covid-19/boletim-covid-19-ans-atualiza-dados-sobre-utilizacao-de-planos-na-pandemia
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/anvisa-autoriza-ampliacao-de-prazos-de-validade-da-vacina-comirnaty-pfizer-wyeth
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/anvisa-autoriza-ampliacao-de-prazos-de-validade-da-vacina-comirnaty-pfizer-wyeth
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/anvisa-autoriza-ampliacao-de-prazos-de-validade-da-vacina-comirnaty-pfizer-wyeth/voto-e-extrato-de-deliberacao-pfizer-comirnaty.pdf


Nota Técnica nº 120/2022/DIDES-DIFIS-DIOPE-DIPRO

Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar

Publicada  portaria  que  declara  encerrada  a  Emergência  de  Saúde  Pública  de  Importância
Nacional decorrente da covid-19

Após anunciar, em 17 de abril de 2022, o fim da Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional
(Espin) reconhecida em decorrência da covid-19, o Ministério da Saúde editou a Portaria GM/MS nº
913/2022 para formalizar o encerramento da Espin. 

Segundo o ato normativo – que passará a viger, 30 dias após sua publicação – a pasta da Saúde orientará
os estados, o Distrito Federal e os municípios sobre a continuidade das ações que compõem o Plano de
Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo coronavírus, com base na avaliação técnica de
eventuais riscos à saúde pública.

Boletim do Ministério da Saúde apontou redução de mais de 30% dos casos e óbitos por covid-19
durante a 15ª semana epidemiológica

Com  o  intuito  de  publicizar  a  análise  detalhada  do  perfil  de  casos  e  óbitos  decorrentes  do  novo
coronavírus  e de dados atinentes a  hospitalizações  e  óbitos  por Síndrome Respiratória  Aguda Grave
(SRAG) relativos à 15ª semana epidemiológica (10/4 a 16/4/2022), o Ministério da Saúde divulgou o 109º
Boletim Epidemiológico Especial – Doença pelo Coronavírus Covid-19.

Segundo o boletim, durante a semana epidemiológica 15 (SE 15), foram registrados 104.885 casos e 71
óbitos por covid-19,  com taxa acumulada de incidência e mortalidade estimada em 14.285,4 casos e
312,6 óbitos a cada 100 mil habitantes. Em comparação com a SE anterior (SE 14), foi verificado a
redução de 31% no número de casos (diferença de -48.080 casos) e de 35% nas mortes ocasionadas pela
doença (diferença de -394 óbitos).

Dados da Semana Epidemiológica nº 15   (10/4 a 16/4/2022)  

• Número de novos casos por região: Região Centro-Oeste – 14.122 casos; Região Nordeste –
12.501 casos; Região Norte –  4.480 casos; Região Sudeste – 46.930 casos; Região Sul – 26.852
casos.

• Número de novos óbitos por região: Região Centro-Oeste – 81 óbitos; Região Nordeste – 134
óbitos; Região Norte – 46 óbitos; Região Sudeste – 330 óbitos; Região Sul – 127 óbitos. 

O relatório apresenta, ainda, dados sobre a SRAG, casos e óbitos de SRAG por covid-19, perfil de casos e
óbitos  de  SRAG  hospitalizado,  confirmados  por  covid-19,  em  gestantes  e  profissionais  de  saúde,

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-913-de-22-de-abril-de-2022-394545491
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-913-de-22-de-abril-de-2022-394545491
https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/assuntos/coronavirus-covid-19/notas-tecnicas_covid-19/SEI_ANS23608190NotaTcnica.pdf


variantes  de  atenção e/ou preocupação,  casos  de reinfecção por  Sars-Cov-2,  bem como informações
concernentes à Síndrome Inflamatória  Multissistêmica Pediátrica  temporalmente associada à covid-19
(SIM-P), à vigilância laboratorial e ao monitoramento de eventos adversos pós-vacinação contra a covid-
19.

Íntegra

109º  Boletim Epidemiológico Especial – Doença pelo Coronavírus Covid-19

101º Informe Técnico: Nova remessa de vacinas contra a covid-19 é encaminhada aos estados e o
DF

O Ministério da Saúde deu início, nesta semana, à distribuição de 4,3 milhões de doses de vacinas contra
a  covid-19.  De  acordo  com o 101º  Informe Técnico,  referente  à  atual  pauta  de  distribuição,  foram
disponibilizadas às Unidades da Federação: 1.625.300 milhão de doses da vacina Janssen (Jonhson &
Johnson)  e  1.601.000  milhão  de  doses  do  imunizante  AstraZeneca  (Fundação  Oswaldo  Cruz),  para
aplicação do reforço (DR) em adultos, e 1.081.080 milhão de doses da vacina Cominarty (Pfizer/Wyeth)
destinada à integralização do esquema vacinal do público acima de 12 anos.

Quantidade de doses enviadas às Unidades da Federação, desde o início da campanha de
vacinação contra a covid (dados do 101º Informe Técnico)

• 131.875.250 milhões de doses da vacina AstraZeneca 
• 104.791.430 milhões de doses da vacina CoronaVac

• 191.776.872 milhões de doses da vacina Comirnaty/Pfizer
• 29.676.780 milhões de doses da vacina Janssen

• 16.491.800 milhões de doses da vacina Comirnaty/Pfizer (Pediátrica)
• 15.942.820 milhões de doses da vacina CoronaVac (Pediátrica)

Íntegra
101º Informe Técnico

https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/boletins-epidemiologicos/covid-19/2022
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/abril/ministerio-da-saude-distribui-mais-de-4-milhoes-de-doses-de-vacinas-covid-19
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/abril/ministerio-da-saude-distribui-mais-de-4-milhoes-de-doses-de-vacinas-covid-19
https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19/informes-tecnicos/101o-informe-tecnico/view


Situação epidemiológica do novo coronavírus no Brasi  l  

Dados do Ministério  da Saúde,  atualizados em 27 de abril  de  2022,  informam que o Brasil  registra
30.399.004 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus e 663.111 mil óbitos decorrentes da
doença.

Panorama da vacinação contra a covid-19 no Brasil (dados extraídos em   28   de   abril   de 2022)  

População Geral

1ª dose 174.608.765

2ª dose 154.236.543

Dose única 4.836.173

Dose de reforço 74.442.615

2ª dose de reforço 1.338.119

Dose adicional 3.232.711

Total de doses aplicadas 412.694.926

População Indígena atendida pelo
SASISUS

População Quilombola

1ª dose 375.035 597.483

2ª dose e dose
única

355.606 544.203

Dose de reforço - 302.685

Dose adicional - 16.543

https://covid.saude.gov.br/
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html


Total de doses
aplicadas

730.641 1.460.914

Fonte: Ministério da Saúde

Ministro do STJ determinou aprofundamento da investigação sobre possíveis ilícitos na aquisição
de ventiladores pulmonares

Em desdobramento da Operação Ragnarok, que investiga possíveis ilícitos na compra de 300 ventiladores
pulmonares pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Norte (Consórcio Nordeste)
para  auxílio  no  enfrentamento  da  covid-19,  o  Ministro  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  (STJ)  Og
Fernandes determinou a realização de buscas e apreensões de documentos, equipamentos e valores, no
âmbito de inquérito sobre o caso.

Segundo informações do STJ, o aprofundamento da investigação foi chancelado pelo Ministério Público
Federal e considerado imprescindível, pelo Ministro Og Fernandes, em razão da necessidade de assegurar
a preservação das provas.  

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

Nova edição do Boletim BiblioCovid reúne artigos acerca da precarização do trabalho

A  Fundação  Oswaldo  Cruz  (Fiocruz)  divulgou,  na  segunda-feira  (25),  nova  edição  do  Boletim
BiblioCovid.  A publicação deste mês apresenta dez artigos científicos sobre o tema "Precarização do
Trabalho", extraídos do Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).

Interessados poderão propor temas para os próximos boletins. Para tanto, basta acessar o formulário.

Íntegra
Boletim BiblioCovid – Precarização do Trabalho

Fonte: Fundação Oswaldo Cruz

Outras notícias de destaque

• Boletim InfoGripe  apresenta  formação de  platô  e  início  de  queda  da  Síndrome Respiratória  
Aguda Grave (SRAG) em crianças

• Em carta publicada na revista The Lancet, pesquisadores da Fiocruz alertam para a dificuldade na  
obtenção de dados de saúde ocupacional durante a pandemia decorrente da covid-19
Fonte: Fundação Oswaldo Cruz

https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/52360/2/BoletimBiblioCovid_abril_2022.pdf
https://portal.fiocruz.br/noticia/pesquisadores-alertam-para-ausencia-de-dados-ocupacionais-sobre-covid-19
https://portal.fiocruz.br/noticia/pesquisadores-alertam-para-ausencia-de-dados-ocupacionais-sobre-covid-19
https://portal.fiocruz.br/noticia/infogripe-incidencia-de-srag-em-criancas-apresenta-queda
https://portal.fiocruz.br/noticia/infogripe-incidencia-de-srag-em-criancas-apresenta-queda
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkHV12EmXLBVjD89DbKahBcvXHTtZwOvABfSJZ4_znT45ihg/viewform
https://portal.fiocruz.br/noticia/precarizacao-do-trabalho-e-tema-do-boletim-bibliocovid
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/26042022-Ministro-determina-aprofundamento-da-investigacao-sobre-compra-de-respiradores-pelo-Consorcio-Nordeste.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/26042022-Ministro-determina-aprofundamento-da-investigacao-sobre-compra-de-respiradores-pelo-Consorcio-Nordeste.aspx


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

Ato Declaratório nº 11, de 25 de abril de 2022 – Ratifica Convênios ICMS aprovados na 184ª Reunião
Ordinária do Confaz. 

Emenda Constitucional nº 119 - Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para determinar
a impossibilidade de responsabilização dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos agentes
públicos desses entes federados pelo descumprimento, nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, do
disposto no caput do art. 212 da Constituição Federal; e dá outras providências. 

Extrato de Compromisso - Termo de Compromisso que entre si celebram a União, por intermédio do
Ministério da Saúde, e o Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (Imip). Objeto: Execução
do projeto "Tele-educação permanente para profissionais da Rede de Atenção Oncológica do SUS, diante
dos desafios da assistência na era pós-pandemia covid-19".

Portaria GM/MS nº 913, de 22 de abril  de 2022 - Declara o encerramento da Emergência em Saúde
Pública  de Importância Nacional  (Espin) em decorrência  da infecção humana pelo  novo coronavírus
(2019-nCoV) e revoga a Portaria GM/MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020.

Resolução GECEX nº 329, de 25 de abril de 2022 - Concede redução temporária, para zero por cento, da
alíquota do Imposto de Importação ao amparo do artigo 50, alínea d, do Tratado de Montevidéu de 1980,
internalizado pelo Decreto Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981, tendo por objetivo facilitar o
combate à pandemia decorrente do novo coronavírus.

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

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-913-de-22-de-abril-de-2022-394545491
https://www.in.gov.br/web/dou/-/emenda-constitucional-n-119-395718300
https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-329-de-25-de-abril-de-2022-395569032
https://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-compromisso-394860452
https://www.in.gov.br/web/dou/-/ato-declaratorio-n-11-de-25-de-abril-de-2022-394920565


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 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)

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://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/se/demas/localizasus
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
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/


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
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
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/

