
INFORMATIVO GIAC 226, de 24 de setembro de 2021

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: 

MPF/PB, MPPB e MPT-PB fiscalizaram pontos de vacinação contra a covid-19 na Paraíba
Membros e servidores do Ministério Público Federal (MPF/PA),  Estadual (MPPB) e do Trabalho (MPT-
PB) na Paraíba realizaram, ao longo da quinta-feira (23), uma fiscalização em vários postos de vacinação
contra a covid-19 em João Pessoa, Cabedelo, Bayeux, Campina Grande, Itabaiana e Monteiro. 
Durante a inspeção, os órgãos ministeriais coletaram informações e registraram falhas pontuais a serem
ajustadas  na  campanha  de  vacinação  de  algumas  cidades.  Para  tanto,  será  elaborado  relatório  da
fiscalização  e  encaminhado  em breve  aos  gestores,  diante  do  papel  de  fiscalização  colaborativa  dos
membros do MP.

Para conferir as fotos da fiscalização, clique aqui. 

A pedido do Giac, o Ministério da Saúde encaminhou nota técnica sobre metodologias aplicadas à
distribuição das vacinas contra a covid-19
Em atenção à solicitação do Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia Covid-19 (Giac) o
Ministério  da  Saúde,  por  intermédio  da  Secretaria  Extraordinária  de  Enfrentamento  à  Covid-19,
encaminhou  a  Nota  Técnica  nº  15/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS ao MPF,  cujo conteúdo trata
sobre as orientações referentes ao modelo de cálculo utilizado para distribuição dos imunizantes contra  a
covid-19. 
Segundo o documento, tendo em vista que as metas para vacinação dos grupos prioritários constantes na
9ª  edição  do  Plano  Nacional  de  Operacionalização  da  Vacinação  contra  a  Covid-19  (PNO)  foram
alcançadas, as pautas para distribuição de vacinas contra a covid-19 não levarão mais em consideração a
existência de grupos prioritários. Neste momento, a metodologia de distribuição será embasada nos dados
por  idade,  conforme  estimativa  do  IBGE  2020,  e  nos  dados  extraídos  do  sistema  SIES.  Para
disponibilização da segunda dose, o órgão afirmou que serão analisados o histórico de envio da D1. 

Fonte: Ministério da Saúde; Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia Covid-19
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Boletim da ANS traz dados sobre a utilização dos planos de saúde durante a pandemia
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou, na quinta-feira (23), nova edição do Boletim
Covid-19 – Saúde Suplementar, atinente ao mês de setembro/2021. A publicação traz panorama do setor
de planos de saúde, sobretudo em relação a dados econômico-financeiros, assistenciais e de demanda dos
consumidores diante da pandemia decorrente do novo coronavírus.
De acordo com a ANS, os dados apurados no boletim indicam estabilidade no número de beneficiários
vinculados  a  planos  de  assistência  médica,  redução  nos  percentuais  de  inadimplência  de  planos
individuais/familiares e coletivos, queda no número de reclamações concernentes à pandemia, bem como
leve  aumento na taxa de ocupação de leitos  para atendimento  a  pacientes  acometidos pela covid-19,
quando comparado ao mês anterior. 
Para conferir a Nota Técnica nº  4/2021/DIDES-DIFIS-DIOPE-DIPRO, cujo teor detalha as informações
divulgadas no boletim, clique aqui.

Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar

Em  audiência  pública    n  a  Câmara  dos  Deputados,  Ministro  da  Cidadania  tratou  sobre  temas  
relativos ao Auxílio Emergencial
Na última terça-feira (21), a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados
realizou audiência pública com participação do Ministro da Cidadania, João Roma, para tratar de assuntos
concernentes ao Auxílio Emergencial, instituído pelo Governo Federal.
Na  oportunidade,  João  Roma  afirmou  que  os  mecanismos  de  verificação  dos  candidatos  ao  Auxílio
Emergencial foram aprimorados: "Temos hoje, de maneira ativa, o processamento mensal de mais de 34
fontes de dados diferentes. Assim, mês a mês, nós conseguimos aprimorar [o cadastro] e estar atualizados
em relação às pessoas que, de fato, são elegíveis para receber o Auxílio Emergencial (...) Buscamos, para
cada pessoa, identificar se ela não tem renda acima de meio salário mínimo [R$ 550] e se a renda familiar
não excede a três salários mínimos [R$ 3.300]. E isso tem sido feito mês a mês, com o cruzamento de
mais 34 diferentes fontes de dados". 
Além disso, o Ministro informou que, até o momento, cerca de 85% dos pagamentos apontados como
suspeitos pela Controladoria-Geral da União já passaram por análise: "Em 2020, a CGU apontou possíveis
desconformidades da ordem de R$ 10 bilhões. Dos valores analisados até o momento, que representam
85% do total, mais de 99,9% estão de acordo com a legislação".

Acesse aqui, a gravação da audiência pública. 

Câmara dos Deputados promoverá audiência pública sobre o crescimento da inflação   n  o contexto  
da pandemia
Na próxima quarta-feira (29), às 9h, a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados
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promoverá a audiência pública "Crescimento da inflação no contexto da pandemia e suas implicações".
Para mais informações, clique aqui. 

Fonte: Câmara dos Deputados

CFM solicitou  ao Ministério  da Saúde  que médicos  sejam contemplados  com dose  de  reforço
contra a covid-19
Após  o  anúncio  da  aplicação  de  dose  de  reforço  para  idosos  acima  de  70  anos  e  pessoas
imunossuprimidas, o Conselho Federal  de Medicina (CFM) encaminhou ofício ao Ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga,  solicitando que  os  médicos brasileiros  também sejam incluídos em grupo prioritário
para recebimento da dose de reforço contra a covid-19. O CFM defende que todos os médicos registrados
no CRMs sejam contemplados: "O reforço na vacinação da população médica fortalece a força de trabalho
necessária para assumir os postos na linha de frente do atendimento da covid-19, quando for necessário.
Além disso, reduz as chances de adoecimento desses profissionais por conta dessa doença, o que permite o
melhor funcionamento dos serviços de saúde que atendem pacientes com outros transtornos", afirmou o
Presidente do CFM, Mauro Ribeiro. 

Fonte: Conselho Federal de Medicina

Dados veiculados pelo CNJ mostram que o percentual de vacina  dos   entre pessoas privadas de  
liberdade   está   abaixo da população em geral  
Levantamento  dos  Grupos  de  Monitoramento  e  Fiscalização do  Sistema Carcerário  e  do  Sistema de
Medidas Socieducativas dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais (GMFs), veiculado
por meio da  32ª edição do boletim "Monitorament  o   Local Covid-19"  , constatou que embora as pessoas
privadas  de liberdade  estejam incluídas no grupo prioritário  para vacinação contra  a covid-19 apenas
15,5% desse grupo integralizou o esquema vacinal - menos da metade da média de imunização completa
da população em geral -, estimada em 38%. 
Em  relação  à  vacinação  de  adolescentes  em  cumprimento  de  medida  socio-educativa,  o  boletim
identificou que, na última quinzena, o índice de imunizados com, pelo menos a primeira dose, subiu de
12% para 23%. 

Óbitos e casos  no sistema prisional e socioeducativo – Até 15 de setembro de 2021, 580 óbitos e
91.796 mil  casos  decorrentes  do novo coronavírus foram registrados,  entre  apenados e  servidores  do
sistema prisional.  Já  no sistema socioeducativo,  ocorreram 110 óbitos e  10.927 casos  de servidores e
adolescentes privados de liberdade. Os dados são de boletim produzido pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ),  em parceria com o Programa das Nações  Unidas  para  o Desenvolvimento (Pnud) e  apoio do
Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Fonte: Conselho Nacional de Justiça
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Boletim Observatório  Covid-19 destacou a  manutenção dos  índices  de  queda relacionados  aos
casos, óbitos e ocupação de leitos covid-19
A Fundação  Oswaldo  Cruz  (Fiocruz)  divulgou,  na  última  quarta-feira  (22),  edição  extraordinária  do
Boletim  Observatório  Covid-19 destacando  a  manutenção  da  queda  nos  índices  relacionados  à
transmissão, à incidência da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), à mortalidade e à ocupação de
leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes acometidos pela covid-19. 
De acordo com a publicação,  dados obtidos em 20 de setembro mostraram que nenhuma Unidade da
Federação encontra-se em zona crítica de ocupação de leitos UTI covid-19: "nenhum estado está na zona
crítica, com taxa superior a  80%. Somente o Espírito Santo e o Distrito Federal estão na zona de alerta
intermediário, com taxas, respectivamente, de 65% e 66%. Nenhuma capital está com taxa de ocupação de
leitos de UTI covid-19 superior a 80%. Cinco delas estão na zona de alerta intermediário: Belo Horizonte
(60%), Vitória (65%), Rio de Janeiro (75%), Porto Alegre (60%) e Brasília (66%). Esses indicadores sobre
ocupação de  leitos  de  UTI,  que  se  constituem em fotografia  em dado momento,  ratificam de  forma
indubitável a melhora do quadro pandêmico". 
O texto chama atenção, ainda, para um aumento abrupto de casos de covid-19, ocorrido no fim da Semana
Epidemiológica 37 (12 a 18 de setembro), em decorrência da inclusão de registros que estavam retidos.
Segundo os  pesquisadores do Observatório Covid-19,  o fato pode gerar  consequências  na tomada de
decisões, visto que o atraso na inclusão desses dados pode contribuir para a subestimação dos indicadores
de transmissão da doença e do número de casos. 

Fiocruz divulgou Boletim InfoGripe atinente à 3  7  ª Semana Epidemiológica   (12/9 a 18/9/2021)  
Com  base  em  dados  do  Sivep-Gripe,  plataforma  que  registra  as  notificações  relativas  à  Síndrome
Respiratória  Aguda  Grave  (SRAG),  foi  produzido  pela  Fundação  Oswaldo  Cruz  (Fiocruz)  e  demais
parceiros, o Boletim InfoGripe atinente à Semana Epidemiológica 37ª (12/9 a 18/9/2021). 
A publicação apresenta, dentre outras informações, o atual cenário dos casos e óbitos por SRAG no país,
evolução dos casos e óbitos por  faixa  etária,  nível  de  transmissão comunitária  de  vírus  respiratórios,
disseminação da variante Delta no Brasil e tendência de novos casos de SRAG até a SE 37. 

IFF/Fiocruz lançou    a    2ª edição de documento sobre a saúde da criança e do adolescente sob o  
contexto da covid-19
A fim de contribuir para a análise, planejamento e tomada de decisão dos gestores e profissionais da saúde
na proteção e cuidado à saúde de crianças e adolescentes, sob o contexto da pandemia,  especialistas do
Instituto Nacional de Saúde da Mulher e do Adolescente (IFF/Fiocruz) lançaram a 2ª edição do documento
"Covid-19 e Saúde da Criança e do Adolescente". 
Segundo  o texto, a nova edição inclui os aspectos clínicos e epidemiológicos do novo coronavírus;  as
questões referentes à  imunização;  o  impacto no cuidado clínico e cirúrgico de condições neonatais  e
pediátricas em perspectiva integral; as limitações impostas pela pandemia nas atividades lúdicas e suas
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repercussões presentes e futuras na saúde mental; os aspectos nutricionais e a atividade física em tempos
de covid-19; e os desafios no campo da pesquisa acerca do tema. 
Fonte: Fundação Oswaldo Cruz

Nova pauta de distribuição de vacinas contra a covid-19 contempl  ou   a segunda dose da população  
em geral, as doses para vacinação de adolescentes com comorbidades e as doses de reforço para
idosos acima de 70 anos e pessoas imunossuprimidas
A 53ª pauta de distribuição de vacinas contra a covid-19, iniciada  na quinta-feira (23), encaminhou aos
estados e ao Distrito Federal as primeiras doses de imunizante para a vacinação de adolescentes entre 12 e
17 anos, com comorbidades, deficiência permanente, grávidas ou lactantes. Nessa primeira remessa, serão
entregues 1,8 milhão de doses da vacina Comirnaty destinadas a esse grupo. 
Além da  vacinação  dos  adolescentes,  a  pauta  contemplou,  também,  vacinas  para  a  segunda  dose  da
população  em geral  e  para  a  aplicação  da  dose  de  reforço  em idosos  acima  de  70  anos  e  pessoas
imunossuprimidas.

Segundo  o  Ministério  da  Saúde,  cerca  de  245,8  mil  brasileiros  acima  de  70  anos  e  4,5  mil
imunossuprimidos já receberam a dose de reforço contra a covid-19: "Até o momento, estados e o Distrito
Federal já aplicaram pouco mais de 250 mil doses de reforço e adicional contra a Covid-19. O reforço é
feito com o imunizante da Pfizer. As doses começaram a ser enviadas às unidades da federação quando o
Ministério da Saúde soltou a 52ª pauta de distribuição de vacinas, divulgada na última segunda-feira (20).
Na oportunidade, a Pasta garantiu o envio de 1,1 milhão de doses para reforçar a imunização de pessoas
com alto grau de imunossupressão, 1,1 milhão para aplicar nos brasileiros acima de 70 anos e 16 mil para
imunizar indígenas", informou o órgão. 

Quantitativo de doses enviadas às Unidades da Federação, desde o início da Campanha de
Vacinação contra a Covid-19 (dados da 53ª Pauta de Distribuição)

• 105.815.885 milhões de doses da vacina AstraZeneca
• 101.352.338 milhões de doses da vacina CoronaVac

• 75.988.002 milhões de doses da vacina Comirnaty/Pfizer
• 4.801.550 milhões de doses da vacina Janssen
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Panorama da vacinação contra a covid-19 no Brasil (dados   extraídos em     2  4   de   setembro de 2021)  
    • 287.957.775 milhões de doses distribuídas às Unidades da Federação

    • 229.179.603 milhões de doses aplicadas
    • 143.925.485 milhões de indivíduos foram imunizados com a primeira dose

    • 85.254.118 milhões de indivíduos integralizaram o esquema vacinal

Situação epidemiológica do novo coronavírus no Brasil

Dados do Ministério da Saúde, atualizados em 23 de setembro de 2021, informam que o Brasil registra
21.308.178 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus e 592.964 mil  óbitos decorrentes da
doença.

Fonte: Ministério da Saúde

Após requisição do MPF/AC, Polícia Federal iniciou investigação para apurar ilícitos em processo
licitatório  destinado à  contratação de  empresa para prestação de  serviço  de  limpeza em UTIs
Covid-19 
Com o objetivo de apurar e combater fraudes  relacionadas à contratação de empresa para prestação de
serviços de limpeza em UTIs Covid-19, no Acre, a Polícia Federal (PF) deflagrou, na sexta-feira (24), a
Operação End Of Times. 
De acordo com a PF, a investigação foi iniciada, no mês de março/2021, após requisição do Ministério
Público Federal no Acre (MPF/AC): "Constatou-se que a contratada não possuía aptidão técnica para ser
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selecionada,  tendo em vista  a  ausência  de  comprovação  de  experiência  na  execução de atividade  de
limpeza  hospitalar.  Diante  desse  fato,  A PF encontrou  indícios  de  favorecimento  e  direcionamento  à
empresa selecionada por meio de alterações no Termo de Referência durante o procedimento de dispensa
de licitação. Após a mudança, afrouxando as exigências, a SESACRE assinou o contrato com a empresa
investigada. A equipe de investigação ainda identificou que um dos atestados apresentados pela vencedora
possui indícios de falsidade ideológica, considerando que teria sido forjado apenas para simular prestação
de serviços de limpeza hospitalar e ser utilizado no procedimento de dispensa de licitação. Também foram
encontrados indícios de falsidade no contrato social da empresa vencedora, possivelmente para ocultar os
reais proprietários, tendo em vista que uma ex-funcionária da empresa, que chegava a receber um salário-
mínimo, integralizou mais de R$ 1.6 milhão ao capital social da empresa. Verificou-se, por fim, que a
pessoa jurídica contratada possuía baixa atividade empresarial até o início da pandemia de Sars-CoV-2,
mas que a partir de então celebrou uma grande quantidade de contratos para fornecimento de mão-de-obra
terceirizada e EPIs (equipamentos de proteção individual) com secretarias do governo do Acre e alguns
municípios do estado, comumente por dispensa de licitação, e geralmente com objetos relacionados à
pandemia do coronavírus", apontou o órgão policial. 

Fonte: Polícia Federal

Acompanhamento  e  informações  relativas  à  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  (CPI)  da
Pandemia   
Audiências referentes à CPI da Pandemia previstas para os próximos dias: 

• 28/9/2021, às 10h - Oitiva da advogada Bruna Mendes Morato  
• 2  9/9/2021, às 10h – Oitiva do empresário Luciano Hang  

Para  mais  informações  e  consulta  às  oitivas  anteriores,  expedientes  enviados  e  recebidos,  planos  de
trabalho, textos e relatórios atinentes à CPI da Pandemia, acesse o link. 

Comissão  Temporária  Covid-19  realizará  debate  sobre  a  continuidade  da  vacinação  contra  a
covid-19 para adolescentes sem comorbidade
Na  próxima  segunda-feira  (27),  às  15h,  a  Comissão  Temporária  da  Covid-19,  instituída  no  Senado
Federal,  promoverá  debate  sobre  a  continuidade  da  campanha  de  vacinação  contra  a  covid-19  para
adolescentes  sem  comorbidades.  Participarão  do  evento,  representantes  do  Ministério  da  Saúde,  do
Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional de Secretários Municipais
de Saúde (Conasems). 
Para acompanhar o debate, clique aqui. 
Fonte: Senado Federal

https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoaudiencia?id=21567
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/09/24/comissao-da-covid-19-discute-continuidade-da-vacinacao-de-adolescentes
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/09/24/comissao-da-covid-19-discute-continuidade-da-vacinacao-de-adolescentes
https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=2441&data1=2021-05-01&data2=2021-08-30
https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?reuniao=10259&codcol=2441


TCU proferiu relatório e voto acerca dos efeitos das medidas de enfrentamento à covid-19 sobre a
dívida pública
O Tribunal de Contas da União (TCU), por meio do Ministro Bruno Dantas, emitiu relatório e voto na
Tomada de Contas nº 044.899/2020-3. O procedimento acompanha os efeitos das medidas de combate à
covid-19 sobre a evolução, a estrutura e o perfil da dívida pública. Confira a íntegra. 

Fonte: Tribunal de Contas da União

Outras notícias de destaque

• Comissão de Finanças e Tributação aprovou a criação de fundos filantrópicos para situação de  
calamidade pública
Fonte: Câmara dos Deputados

• Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) promoverá debate sobre pandemia, vacina e futuro da ciência,  
na 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a ser realizada durante os dias 4 e 8 de outubro

• Seminário do Centro de Relações Internacionais da Fiocruz (Cris/Fiocruz) indicou que a pandemia  
pode mascarar casos de arboviroses

• Na próxima quarta-feira (29), seminário da Fiocruz discutirá pandemia e agendas da ONU e Opas  
Fonte: Fundação Oswaldo Cruz

• S  egundo informações veiculadas pelo Instituto Butantan, Governadores do Ceará e do Espírito  
Santo manifestaram interesse em adquirir a ButanVac
Fonte: Instituto Butantan

• Instituto Butantan encaminhou 1 milhão de doses da CoronaVac ao Ministério da Saúde, a título  
de reposição dos lotes interditados cautelarmente pela Anvisa 

• Brasil recebeu, na quinta-feira (23), 2 milhões de doses da vacina Comirnaty encaminhadas pela  
Pfizer/BioNTech
Fonte: Ministério da Saúde

• Diretor Executivo da Prevent Senior, ouvido pela CPI da Pandemia, na quarta-feira (22), passa à  
condição de investigado

• Sócio da Primarcial Holding e Participações Ltda, Danilo Trento, prestou depoimento à CPI da  
Pandemia, na última quinta-feira (23)

• Relator da CPI da Pandemia, Renan Calheiros, afirmou que a entrega do relatório final ocorrerá,  
apenas, após a realização do último depoimento conduzido pela comissão

https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2021/09/renan-diz-que-fatos-novos-dificultam-definicao-de-data-para-relatorio-final-da-cpi
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2021/09/renan-diz-que-fatos-novos-dificultam-definicao-de-data-para-relatorio-final-da-cpi
https://www12.senado.leg.br/noticias/ao-vivo/cpi-da-pandemia/cpi-ouve-danilo-trento
https://www12.senado.leg.br/noticias/ao-vivo/cpi-da-pandemia/cpi-ouve-danilo-trento
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/09/22/cpi-diretor-da-prevent-senior-e-acusado-de-mentir-e-passa-a-condicao-de-investigado
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/09/22/cpi-diretor-da-prevent-senior-e-acusado-de-mentir-e-passa-a-condicao-de-investigado
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2021-1/setembro/mais-2-milhoes-de-doses-da-pfizer-chegam-ao-brasil-nesta-quinta-23
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2021-1/setembro/mais-2-milhoes-de-doses-da-pfizer-chegam-ao-brasil-nesta-quinta-23
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2021-1/setembro/saude-recebe-mais-1-milhao-de-doses-de-coronavac-do-instituto-butantan
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2021-1/setembro/saude-recebe-mais-1-milhao-de-doses-de-coronavac-do-instituto-butantan
https://portal.fiocruz.br/noticia/seminarios-sobre-saude-global-e-diplomacia-da-saude-discute-pandemia-e-agendas-da-onu-e-opas
https://portal.fiocruz.br/noticia/pandemia-pode-mascarar-casos-de-arboviroses-indica-seminario
https://portal.fiocruz.br/noticia/pandemia-pode-mascarar-casos-de-arboviroses-indica-seminario
https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-debate-pandemia-vacina-e-futuro-da-ciencia-na-snct-2021
https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-debate-pandemia-vacina-e-futuro-da-ciencia-na-snct-2021
https://www.camara.leg.br/noticias/809351-comissao-aprova-criacao-de-fundos-filantropicos-para-situacao-de-calamidade/
https://www.camara.leg.br/noticias/809351-comissao-aprova-criacao-de-fundos-filantropicos-para-situacao-de-calamidade/
https://portal.tcu.gov.br/data/files/0E/B0/3B/28/CDF0C710C74E7EB7E18818A8/044.899-2020-3-BD%20-%20ACOM_Coopera_divida_publica.pdf
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/destaques-da-sessao-plenaria-de-22-de-setembro.htm
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/destaques-da-sessao-plenaria-de-22-de-setembro.htm


Fonte: Senado Federal

• CPI  da  Pandemia:  STF  suspendeu  quebras  de  sigilo  de  advogado e  assegurou  ao  sócio  da
Primarcial Holding e Parti  ci  pações o direito de não se autoincriminar  
Fonte: Supremo Tribunal Federal

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

Aviso de Chamada Pública  SEPEF nº  1/2021 – Torna  público o resultado final  da Chamada Pública
SEPEF/MCTI - Nº 01/2021 "Prospecção de projetos de Ensaios Clínicos de Fases I e II de vacinas contra
a covid-19 desenvolvidas no Brasil", cuja íntegra encontra-se disponível na Página do MCTI na Internet:
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/chamamento-vacina/. 

Aviso de Chamada Pública SEPEF nº 2/2021 – Torna Público o lançamento do Chamamento Público
SEPEF/MCTI - Nº 02/2021 "Prospecção de projetos de Ensaios Clínicos de Fases I e II de vacinas contra
a covid-19 desenvolvidas no Brasil", cuja íntegra encontra-se disponível na Página do MCTI na Internet,
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/chamamento-vacina. 

Portaria GM/MS nº 2.387, de 21 de setembro de 2021 - Cancela autorizações de leitos de Unidades de
Terapia Intensiva (UTI), para atendimento exclusivo dos pacientes acometidos pela covid-19.

Portaria GM/MS nº 2.388, de 21 de setembro de 2021 - Cancela a conversão temporária dos leitos de
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI COVID-19, para
atendimento exclusivo dos pacientes acometidos pelo novo coronavírus.

Portaria GM/MS nº  2.389, de 21 de setembro de 2021 - Cancela a autorização de Leitos de Suporte
Ventilatório Pulmonar (LSVP), para atendimento exclusivo dos pacientes acometidos pela covid-19.

Portaria GM/MS nº 2.425, de 23 de setembro de 2021 - Cancela a autorização de leitos de Unidades de
Terapia Intensiva - UTI Adulto, para atendimento exclusivo dos pacientes acometidos pela covid-19 e
estabelece a devolução de recurso do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -
Grupo Coronavírus (covid-19), disponibilizado ao estado de São Paulo e municípios.

Fonte: Imprensa Nacional

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-2.425-de-23-de-setembro-de-2021-347061374
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-2.389-de-21-de-setembro-de-2021-347057424
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-2.388-de-21-de-setembro-de-2021-347060658
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-2.387-de-21-de-setembro-de-2021-347060578
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/aviso-de-chamada-publica-sepef/n-2/2021-347121983
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/aviso-de-chamada-publica-sepef/n-n-1/2021-347117485
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=473492&ori=1
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=473492&ori=1
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=473492&ori=1
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=473492&ori=1
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=473391&ori=1


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 
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

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/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/


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
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/
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/

