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Esta é uma publicação periódica não exaustiva. Apresenta conteúdo selecionado, conforme relevância e atinência ao tema 

COVID-19/Coronavírus. Todo o conteúdo foi extraído de fontes eletrônicas mantidas por instituições públicas. Não dispensa a 
consulta às fontes oficiais. 

 

 
 
 

DATA EPÍGRAFE/EMENTA ÓRGÃO 

14/08/2020 Resolução Normativa - RN Nº 460/2020: Altera a 
Resolução Normativa - RN nº 428, de 07 de 
novembro de 2017, que dispõe sobre o Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da 
Saúde Suplementar, para regulamentar a 
cobertura obrigatória e a utilização de testes 
sorológicos para infecção pelo Coronavírus e 
revoga a Resolução Normativa - RN nº 458, de 26 
de julho de 2020 

ANS 

13/08/2020 Congresso Nacional mantém regulamentação da 
telemedicina pelo CFM no pós-pandemia 

CFM 

11/08/2020 Informe Diário de Evidências - COVID-19: 
publicações científicas sobre tratamento 
farmacológico e vacinas para a COVID-19 

Ministério da Saúde 

11/08/2020 Nota Técnica Nº 82/2020: Uso de luz ultravioleta 
(UV) para desinfecção de ambientes públicos e 
hospitalares. 

ANVISA 

10/08/2020 Nota Informativa N°16/2020 – critérios para 
distribuição do kit de suporte ventilatório 
pulmonar (SVP) 

SES/MG 

07/08/2020 Nota de Esclarecimento: Ozonioterapia não é 
válida para tratar casos de Covid-19 ou outras 
doenças. 

CFM 

07/08/2020 Resolução SES/MG Nº 7.180/2020: autoriza o 
repasse de incentivo financeiro para o custeio 
complementar das ações de acolhimento e 
isolamento de casos suspeitos e ou confirmados 

SES/MG 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-normativa-rn-n-460-de-13-de-agosto-de-2020-272240980
https://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=28769:2020-08-13-16-39-51&catid=3
https://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=28769:2020-08-13-16-39-51&catid=3
http://saude.gov.br/images/pdf/2020/August/12/N90-InformeDiario-referente-11-08.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/5923491/SEI_ANVISA+-+1117785+-+Nota+T%C3%A9cnica+82+UV+-+GHCOS-GGTPS.pdf/a891a5b7-a3e3-43c0-b5e6-15c9efd46eb6
http://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/profissionais-e-gestores/10-08-Nota_Informativa-COES-Minas_COVID-19-N16.pdf
https://portal.cfm.org.br/images/PDF/2020_nota_ozonioterapia.pdf
http://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/legislacoes/12-08_Resolucao_SES-MG-N7180.pdf


 

 

de COVID-19 na população residente em 
aglomerados subnormais, no Estado de Minas 
Gerais. 

04/08/2020 Despachos do Presidente da República:  "Dispõe 
sobre compensação financeira a ser paga pela 
União aos profissionais e trabalhadores de saúde 
que, durante o período de emergência de saúde 
pública de importância nacional decorrente da 
disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), 
por terem trabalhado no atendimento direto a 
pacientes acometidos pela Covid-19, ou realizado 
visitas domiciliares em determinado período de 
tempo, no caso de agentes comunitários de 
saúde ou de combate a endemias, tornarem-se 
permanentemente incapacitados para o 
trabalho, ou ao seu cônjuge ou companheiro, aos 
seus dependentes e aos seus herdeiros 
necessários, em caso de óbito; e altera a Lei nº 
605, de 5 de janeiro de 1949" 

Presidência da 
República 

03/08/2020 Nota Técnica nº 74/2020: recomendações sobre 
os centros de atendimento COVID-19 e centros 
comunitários de referência para enfrentamento à 
COVID-19. 

SES/MG 

30/07/2020 Nota técnica n°12/2020: Relatório COVID-19 – 
Saúde Suplementar: informações assistenciais, 
financeira e de demandas de consumidor das 
operadoras de planos de saúde – julho de 2020. 

ANS 

30/07/2020 Inclui na Tabela de Procedimentos, 
Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais 
Especiais do SUS, o procedimento da Atenção 
Primária no âmbito do Programa Saúde na Escola 
(PSE) "Prevenção à Covid-19 nas Escolas". 

Ministério da Saúde 

29/07/2020 Portaria Interministerial n°1/2020: Dispõe sobre a 
restrição excepcional e temporária de entrada no 
País de estrangeiros, de qualquer nacionalidade, 
conforme recomendação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - Anvisa. 

Presidência da 
República 

28/07/2020 Lei Nº 14.028/2020: altera a Lei nº 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020, para garantir que o 
receituário médico ou odontológico de 
medicamentos sujeitos a prescrição e de uso 

Ministério da Saúde  

https://www.in.gov.br/web/dou/-/despachos-do-presidente-da-republica-270223891
http://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/profissionais-e-gestores/03-08_Nota_T%C3%A9cnica_COES_MINAS_COVID-19_N%C2%BA_74.pdf
http://www.ans.gov.br/images/stories/noticias/pdf/Nota_12_Boletim_COVID.pdf
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-564-de-8-de-julho-de-2020-269397036
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-564-de-8-de-julho-de-2020-269397036
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-564-de-8-de-julho-de-2020-269397036
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-564-de-8-de-julho-de-2020-269397036
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-564-de-8-de-julho-de-2020-269397036
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-cc-pr/mjsp/minfra/ms-n-1-de-29-de-julho-de-2020-269235614
https://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-14.028-de-27-de-julho-de-2020-268918657


 

 

contínuo tenha validade pelo menos enquanto 
perdurarem as medidas de isolamento para 
contenção do surto da Covid-19, na forma que 
especifica. 

28/07/2020 Nota Técnica Nº 23/2020: a presente nota técnica 
traz orientações aos patrocinadores, centros de 
pesquisa e investigadores envolvidos na 
condução de ensaios clínicos autorizados pela 
Anvisa e estudos de bioequivalência a fim de 
viabilizar a condução dos ensaios clínicos no Brasil 
com a celeridade que o momento exige e 
garantindo a segurança dos participantes. 

ANVISA 

23/07/2020 Informe Diário de Evidências - COVID-19: 
publicações científicas sobre tratamento 
farmacológico e vacinas para a COVID-19 

Ministério da Saúde 

22/07/2020 Guia prático de gestão em saúde no trabalho para 
COVID-19. 

Ministério da Saúde 

22/07/2020 RDC Nº 405/2020: estabelece as medidas de 
controle para os medicamentos que contenham 
substâncias constantes do Anexo I desta 
Resolução, isoladas ou em associação, em virtude 
da Emergência de Saúde Pública de Importância 
Internacional (ESPII) relacionada ao novo 
Coronavírus (SARS-CoV-2) 

ANVISA 

21/07/2020 Portaria Nº 1.792/2020: Altera a Portaria nº 
356/GM/MS, de 11 de março de 2020, para 
dispor sobre a obrigatoriedade de notificação ao 
Ministério da Saúde de todos os resultados de 
testes diagnóstico para SARS-CoV-2 realizados 
por laboratórios da rede pública, rede privada, 
universitários e quaisquer outros, em todo 
território nacional 

Ministério da Saúde 

21/07/2020 Nota Técnica Nº 58/2020: vigilância e manejo de 
aglomerado de casos de covid-19 em ambientes 
restritos ou fechados - surtos de COVID-19 

SES/MG 

21/07/2020 Nota Técnica Nº61/2020: diretrizes para 
regulação e admissão de casos suspeitos e 
confirmados de infecção pela COVID-19. 

SES/MG 

20/07/2020 Nota técnica: Retorno às atividades escolares no 
Brasil em vigência da pandemia Covid-19 

FIOCRUZ 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/5923491/NOTA+T%C3%89CNICA+N%C2%BA+23-2020+-+GGMED.pdf/fc71b725-0457-43d3-aacc-4bceb3f4127f
http://saude.gov.br/images/pdf/2020/July/23/N77-InformeDiario-referente-23-07.pdf
https://saude.gov.br/images/pdf/2020/July/20/Guia-Pr--tico-de-Gest--o-em-Sa--de-no-Trabalho-para-COVID-19-20-07-20.pdf
https://saude.gov.br/images/pdf/2020/July/20/Guia-Pr--tico-de-Gest--o-em-Sa--de-no-Trabalho-para-COVID-19-20-07-20.pdf
http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-de-diretoria-colegiada-rdc-n-405-de-22-de-julho-de-2020-268192342
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.792-de-17-de-julho-de-2020-267730859
http://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/profissionais-e-gestores/21-07-Nota-Tecnica-COES-MINAS-COVID-19-N58.pdf
http://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/profissionais-e-gestores/21-07-Nota-Tecnica-COES-MINAS-COVID-19-N61.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/documento_sobre_retorno_as_atividades_escolares_no_brasil_em_vigencia_da_pandemia_covid-19.pdf


 

 

20/07/2020 Atualização técnica ao protocolo de infecção 
humana pelo SARS-COV-2 N° 06/2020 

SES/MG 

17/07/2020 Analgesia e Sedação em COVID-19. AMIB 

17/07/2020 Informe N° 16/2020:  da Sociedade Brasileira de 
Infectologia sobre: atualização sobre a 
Hidroxicloroquina no tratamento precoce da 
COVID-19. 

SBI 

17/07/2020 Nota Técnica nº 31/2020: Rede de Atenção à 
Saúde COVID – 19 e atenção as pessoas idosas. 
 

SES/MG 

16/07/2020 Portaria Nº 42/2020: prorroga o prazo da Portaria 
nº 29/SAPS/MS, de 16 de abril de 2020, para 
dispor sobre o prazo da etapa de transição da 
capitação ponderada do Programa Previne Brasil. 

Ministério da Saúde 

15/07/2020 Nota Técnica nº 57/2020: atualiza orientações 
aos Núcleos de Assistência Farmacêutica (NAF) 
das Superintendências e Gerências Regionais de 
Saúde da SES/MG para contenção de casos da 
doença respiratória pelo Coronavírus (COVID-19). 

SES/MG 

15/07/2020 Informe Diário de Evidências - COVID-19: 
publicações científicas sobre tratamento 
farmacológico e vacinas para a COVID-19. 

Ministério da Saúde 

14/07/2020 Nota CRMMG: uso de medicação no tratamento 
da COVID-19 

CRMMG 

10/07/2020 Nota de esclarecimento sobre a IVERMECTINA. ANVISA 

10/07/2020 Lista dos Ensaios Clínicos com medicamentos 
para prevenção ou tratamento da COVID-19 
autorizados pela Anvisa. 

ANVISA 

08/07/2020 Lei Nº 14.023/2020: altera a Lei nº 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020, para determinar a adoção 
de medidas imediatas que preservem a saúde e a 
vida de todos os profissionais considerados 
essenciais ao controle de doenças e à 
manutenção da ordem pública, durante a 
emergência de saúde pública decorrente do 
coronavírus responsável pelo surto de 2019 

Ministério da Saúde 

http://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/profissionais-e-gestores/21-07-Atualizacao-Tecnica-Protocolo-Infeccao-Humana-pelo-SARS-CoV-2-N06.pdf
http://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/profissionais-e-gestores/21-07-Atualizacao-Tecnica-Protocolo-Infeccao-Humana-pelo-SARS-CoV-2-N06.pdf
https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/julho/07/Analgesia_e_sedacao_AMIB_070720_VV_VJS.pdf
https://www.infectologia.org.br/admin/zcloud/principal/2020/07/SBI_Informe_16_HCQ_precoce.pdf
http://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/profissionais-e-gestores/17-07-REDE-DE-ATENCAO-A-SAUDE-COVID-19-E-ATENCAO-AS-PESSOAS-IDOSAS.PDF
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-42-de-16-de-julho-de-2020-267269837
http://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/profissionais-e-gestores/15-07_Nota-Tecnica-N57.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/July/17/N72-InformeDiario-referente-16-07.pdf
http://www.crmmg.org.br/interna.php?n1=13&n2=28&n3=200&pagina=209&noticia=7236
http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus/noticias/-/asset_publisher/3WSYdp5mIC2e/content/nota-de-esclarecimento-sobre-a-ivermectina/219201?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fcoronavirus%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_3WSYdp5mIC2e%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/2492465/Ensaios+cl%25C3%25ADnicos+-+covid/9cda8d5c-5abd-4d65-8191-28ee7938e90a
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/2492465/Ensaios+cl%25C3%25ADnicos+-+covid/9cda8d5c-5abd-4d65-8191-28ee7938e90a
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.023-de-8-de-julho-de-2020-265869301


 

 

07/07/2020 Nota Informativa – critérios para distribuição do 
kit de suporte ventilatório pulmonar (SVP) 
Alterada pela Nota Informativa n°16/2020 

SES/MG 

07/07/2020 Lei nº 14.021/2020: Dispõe sobre medidas de 
proteção social para prevenção do contágio e da 
disseminação da Covid-19 nos territórios 
indígenas; cria o Plano Emergencial para 
Enfrentamento à Covid-19 nos territórios 
indígenas; estipula medidas de apoio às 
comunidades quilombolas, aos pescadores 
artesanais e aos demais povos e comunidades 
tradicionais para o enfrentamento à Covid-19; e 
altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
a fim de assegurar aporte de recursos adicionais 
nas situações emergenciais e de calamidade 
pública. 

Presidência da 
República 

06/07/2020 Caderno de boas práticas na Atenção Primaria à 
Saúde N° 01 

SES/MG 

06/07/2020 Nota Técnica Nº 61/2020: monitoramento e 
manejo de contatos de casos suspeitos ou 
confirmados de COVID-19 

SES/MG 

06/07/2020 NOTA TÉCNICA Nº 184/2020: utilização de POOL 
de amostras por laboratórios clínicos 

ANVISA 

06/07/2020 Hospital de Campanha voltado para os 
atendimentos aos pacientes com sintomas 
respiratórios COVID-19 

Ministério da Saúde 

03/07/2020 Informe Diário de Evidências - COVID-19: 
publicações científicas sobre tratamento 
farmacológico e vacinas para a COVID-19 

Ministério da Saúde 

02/07/2020 Orientações Técnicas sobre o Leito de Suporte 
Ventilatório Pulmonar – LSVP 

Ministério da Saúde 

02/07/2020 Lei Nº 14.019/2020: Altera a Lei nº 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020, para dispor sobre a 
obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção 
individual para circulação em espaços públicos e 
privados acessíveis ao público, em vias públicas e 
em transportes públicos, sobre a adoção de 
medidas de assepsia de locais de acesso público, 
inclusive transportes públicos, e sobre a 
disponibilização de produtos saneantes aos 

Poder Legislativo 

http://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/profissionais-e-gestores/09-07_Nota_Informativa-COES-COVID-19-N17.pdf
http://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/legislacoes/08-07_Lei-N14021.pdf
http://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/anexos/06-07_CADERNO-DE-BOAS-PRATICAS.pdf
http://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/anexos/06-07_CADERNO-DE-BOAS-PRATICAS.pdf
http://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/profissionais-e-gestores/06-07-NotaTecnica-N61.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/5923491/SEI_ANVISA+-+1051020+-+Nota+Te%C2%B4cnica.pdf/1917c1cb-af48-4a63-9769-30958c42cd07
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/July/06/APRESENTA----O-HOSPITAIS-CAMPANHA-MS.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/July/06/APRESENTA----O-HOSPITAIS-CAMPANHA-MS.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/July/06/APRESENTA----O-HOSPITAIS-CAMPANHA-MS.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/July/03/N63-InformeDiario-referente-03-07.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/July/02/Nota-t--cnica-Orienta----es-t--cnicas-sobre-o-Leito-de-Suporte-Ventilat--rio-Pulmonar-LSVP--1-.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/July/02/Nota-t--cnica-Orienta----es-t--cnicas-sobre-o-Leito-de-Suporte-Ventilat--rio-Pulmonar-LSVP--1-.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.019-de-2-de-julho-de-2020-264918074


 

 

usuários durante a vigência das medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente da 
pandemia da Covid-19. 

01/07/2020 Portaria Nº 572/2020: institui o Protocolo de 
Biossegurança para Retorno das Atividades nas 
Instituições Federais de Ensino e dá outras 
providências 

Ministério da 
Educação 

30/06/2020 Nota Informativa Nº 15/2020: método de cálculo 
do indicador proporção de leitos ocupados. 

SES/MG 

30/06/2020 Informe da Sociedade Brasileira De Infectologia 
sobre o novo coronavírus N° 15: uso de 
medicamentos para COVID-19. 

SBI 

29/06/2020 Resolução Normativa Nº 458/2020: Altera a 
Resolução Normativa - RN nº 428, de 07 de 
novembro de 2017, que dispõe sobre o Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da 
Saúde Suplementar, para regulamentar a 
cobertura obrigatória e a utilização de testes 
sorológicos para a infecção pelo Coronavírus 
(COVID-19), em cumprimento a determinação 
judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 
nº 0810140-15.2020.4.05.8300 

Ministério da Saúde 

29/06/2020 Portaria Nº 28/2020: suspende as visitas, os 
atendimentos de advogados, as atividades 
educacionais, de trabalho, as assistências 
religiosas e as escoltas realizadas nas 
Penitenciárias Federais do Sistema Penitenciário 
Federal do Departamento Penitenciário Nacional 
como forma de prevenção e controle de riscos do 
Novo Coronavírus 

Ministério da Justiça 
e Segurança Pública 

29/06/2020 Nota Técnica Nº 57/2020: recomendações sobre 
os centros de atendimento covid-19 e centros 
comunitários de referência para enfrentamento à 
COVID-19. 

SES/MG 

25/06/2020 Nota Técnica Nº 55/2020: orientações gerais aos 
serviços de saúde do trabalhador para a 
realização das ações de vigilância de ambientes e 
processos de trabalho (VAPT) em razão da 
pandemia da COVID-19 

SES/MG 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-572-de-1-de-julho-de-2020-264670332
http://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/anexos/30-06-Nota_Informativa-N15.pdf
https://www.infectologia.org.br/admin/zcloud/125/2020/06/ddb8adbedf98c5bed371a929338e0df2acc49af1becb494f5a15dd38f901c760.pdf
https://www.infectologia.org.br/admin/zcloud/125/2020/06/ddb8adbedf98c5bed371a929338e0df2acc49af1becb494f5a15dd38f901c760.pdf
http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-normativa-rn-n-458-de-26-de-junho-de-2020-263971789
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-28-de-26-de-junho-de-2020-263898776
http://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/profissionais-e-gestores/29-06_NotaTecnica-N57.pdf
http://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/profissionais-e-gestores/25-06_NotaTecnica-N55.pdf


 

 

25/06/2020 Nota Técnica Nº 54/2020: organização dos 
serviços e ações de planejamento reprodutivo no 
estado de MINAS GERAIS durante a pandemia de 
COVID-19 

SES/MG 

25/06/2020 Edital resultado preliminar do edital Nº 12/2020 
seleção emergencial "CAPES - telemedicina e 
análise de dados médicos" 

Ministério da 
Educação 

24/06/2020 Portaria Nº 526/2020: inclui, altera e exclui 
procedimentos da Tabela de Procedimentos, 
Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais 
Especiais do SUS. 

Ministério da Saúde 

24/06/2020 Informe Diário de Evidências - COVID-19: 
publicações científicas sobre tratamento 
farmacológico e vacinas para a COVID-19 

Ministério da Saúde 

24/06/2020 RESOLUÇÃO Nº 2.097/2020: medicamento 
experimental: Autorizados dois novos estudos 
clínicos para Covid-19 

ANVISA 

24/06/2020 CFM reitera, em vídeo, defesa da aprovação no 
Revalida como critério para que formado em 
medicina no exterior possa atuar no Brasil 

CFM 

23/06/2020 Nota Técnica Nº 53/2020: orientações sobre 
propedêutica do colo do útero e da mama na 
vigência da pandemia de COVID-19 

SES/MG 

23/06/2020 Portaria CFM N° 102/2020: dispõe sobre medidas 
para o enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus (COVID-19) no âmbito do 
Conselho Federal de Medicina.  

CFM 

22/06/2020 Nota Técnica Nº 51/2020: orientações para o 
atendimento da população indígena quanto aos 
cuidados assistenciais referentes à COVID-19 na 
rede do sistema único de saúde (SUS) de MINAS 
GERAIS 

SES/MG 

22/06/2020 Portaria Nº 1.587/2020: institui, no âmbito do 
Ministério da Saúde, a Força Tarefa de 
Fundamentação. 

Ministério da Saúde 

http://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/profissionais-e-gestores/24-06-Nota-Tecnica-COES-N54.pdf
http://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-resultado-preliminar-do-edital-n-12/2020-selecao-emergencial-capes-telemedicina-e-analise-de-dados-medicos-263468761
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-526-de-24-de-junho-de-2020-264666631
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/June/25/N57-InformeDiario-referente-24-06.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-re-n-2.097-de-24-de-junho-de-2020-263256068
https://www.youtube.com/watch?v=VjgNQgqZEIA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VjgNQgqZEIA&feature=youtu.be
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/jun-jul-ago/23-06-NotaTecnica-N53.pdf
http://portal.cfm.org.br/images/stories/pdf/portaria%20n%20102.2020_prorrogao%20da%20suspenso%20de%20prazos%20processuais%20e%20julgamentos_crms%20e%20cfm.pdf
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/coronavirus-legislacoes/22-06_Nota-Tecnica-N51.pdf
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.587-de-19-de-junho-de-2020-262754005


 

 

22/06/2020 Nota Técnica Nº 52/2020: monitoramento e 
manejo de contatos de casos suspeitos ou 
confirmados de COVID-19 

SES/MG 

20/06/2020 Nota de esclarecimento AMIB sobre o uso de 
Cloroquina e Hidroxicloroquina em crianças e 
adolescentes com COVID-19 

AMIB 

20/06/2020 Lista de medicamentos utilizados em hospitais no 
manejo de pacientes que necessitam de 
ventilação mecânica. 

ANVISA 

19/06/2020 Portaria Nº 1.565/2020: estabelece orientações 
gerais visando à prevenção, ao controle e à 
mitigação da transmissão da COVID-19, e à 
promoção da saúde física e mental da população 
brasileira, de forma a contribuir com as ações 
para a retomada segura das atividades e o 
convívio social seguro 

Ministério da Saúde 

19/06/2020 Portaria Conjunta Nº 20/2020: estabelece as 
medidas a serem observadas visando à 
prevenção, controle e mitigação dos riscos de 
transmissão da COVID-19 nos ambientes de 
trabalho (orientações gerais). 

Ministério da 
Economia  

18/06/2020 Nota informativa: orientações para manejo de 
pacientes com COVID-19 

Ministério da Saúde 

17/06/2020 Orientações do Ministério da Saúde para 
manuseio medicamentoso precoce de pacientes 
com diagnóstico da COVID-19 

Ministério da Saúde 

17/06/2020 RDC Nº 395/2020: altera a Resolução de Diretoria 
Colegiada - RDC n° 352, de 20 de março de 2020, 
que dispõe sobre autorização prévia para fins de 
exportação de matéria-prima, produto semi-
elaborado, produto a granel ou produto 
farmacêutico acabado destinados ao combate da 
COVID-19 

ANVISA 

16/06/2020 Nota Técnica Nº 48/2020: orientações sobre a 
classificação de óbitos por COVID-19 NO SIVEP-
GRIPE 

SES/MG 

16/06/2020 Nota Técnica Nº 49/2020: orientações quanto à 
organização e funcionamento dos espaços de 

SES/MG 

https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/jun-jul-ago/23-06-NotaTecnica-N52.pdf
https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/junho/20/200620_1311Nota_de_esclarecimento_AMIB_sobre_o_uso_de_Cloroquina_e_Hidroxicloroquina_em_criancas_e_adolescentes_com_COVID-19.pdf
https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/junho/20/200620_1311Nota_de_esclarecimento_AMIB_sobre_o_uso_de_Cloroquina_e_Hidroxicloroquina_em_criancas_e_adolescentes_com_COVID-19.pdf
https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/junho/20/200620_1311Nota_de_esclarecimento_AMIB_sobre_o_uso_de_Cloroquina_e_Hidroxicloroquina_em_criancas_e_adolescentes_com_COVID-19.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus/noticias/-/asset_publisher/3WSYdp5mIC2e/content/veja-os-anestesicos-e-relaxantes-musculares-registrados/219201?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fcoronavirus%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_3WSYdp5mIC2e%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus/noticias/-/asset_publisher/3WSYdp5mIC2e/content/veja-os-anestesicos-e-relaxantes-musculares-registrados/219201?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fcoronavirus%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_3WSYdp5mIC2e%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus/noticias/-/asset_publisher/3WSYdp5mIC2e/content/veja-os-anestesicos-e-relaxantes-musculares-registrados/219201?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fcoronavirus%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_3WSYdp5mIC2e%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.565-de-18-de-junho-de-2020-262408151
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-20-de-18-de-junho-de-2020-262408085
file:///C:/Users/daianer/Desktop/COMPILADO/Nota%20informativa
https://saude.gov.br/images/pdf/2020/June/18/COVID-FINAL-16JUNHO-LIvreto-1-V3.pdf
https://saude.gov.br/images/pdf/2020/June/18/COVID-FINAL-16JUNHO-LIvreto-1-V3.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2957335/RDC_395_2020_.pdf/faf587cf-7ea3-4f32-ba13-aa42ed81cba2
https://saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/jun-jul-ago/16-06-NotaTecnica-N48.pdf
https://saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/jun-jul-ago/16-06_Nota-Tecnica-COES-N49.pdf


 

 

isolamento para a população em situação de rua 
com suspeita e/ou confirmação de COVID-19. 

16/06/2020 Informe da Sociedade Brasileira de Infectologia 
sobre o novo coronavírus N° 14: Dexametasona 
no tratamento da COVID-19 

SBI 

15/06/2020 Nota Técnica Nº 22/2020: a presente nota técnica 
traz orientações aos patrocinadores, centros de 
pesquisa e investigadores envolvidos na 
condução de ensaios clínicos autorizados pela 
Anvisa e estudos de bioequivalência a fim de 
viabilizar a condução dos ensaios clínicos no Brasil 
com a celeridade que o momento exige e 
garantindo a segurança dos participantes. 

ANVISA 

09/06/2020 CFM e USP: o levantamento feito mostra que o 
País conta com 422 mil médicos com menos de 
60 anos em atividade em condições de engrossar 
a linha de frente contra a pandemia de covid-19. 

CFM 

09/06/2020 Nota Técnica Nº 47: informações sobre a 
distribuição de testes rápidos e indicação dos 
grupos prioritários para realização de estratégia 
de testagem rápida 

SES/MG 

09/06/2020 Informe Diário de Evidências - COVID-19: 
publicações científicas sobre tratamento 
farmacológico e vacinas para a COVID-19 

Ministério da Saúde 

09/06/2020 Nota Técnica Nº 36: orientações e atualizações do 
risco sanitário de células-tronco hematopoéticas 
(CTH) para fins de transplante convencional 

Ministério da Saúde 

08/06/2020 Orientações sobre o manuseio do paciente com 
pneumonia e insuficiência respiratória devido a 
infecção pelo coronavírus (SARS-CoV-2) - Versão 
n.06/2020 

AMIB 

05/06/2020 Nota Técnica Nº 46: orientações sobre medidas 
de restrição de locomoção e barreiras sanitárias 
locais no estado de MINAS GERAIS 

SES/MG 

05/06/2020 Nota CRMMG: falta de sedativos e relaxantes 
musculares preocupa entidades médicas 

CRMMG 

05/06/2020 Nota CRMMG: procedimentos eletivos CRMMG 

https://www.infectologia.org.br/admin/zcloud/137/2020/06/f590ba9af0faf1a1490ef0b5f945b9c136dceba586b6fa18b86852927fe72b54.pdf
https://www.infectologia.org.br/admin/zcloud/137/2020/06/f590ba9af0faf1a1490ef0b5f945b9c136dceba586b6fa18b86852927fe72b54.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/SEI_ANVISA+-+1048433+-+Nota+T%C3%A9cnica+-+COPEC.pdf/b07930de-5899-4cb7-b435-36791547941f
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=28715:2020-06-09-21-01-37&catid=3
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/jun-jul-ago/09-06_NotaTecnica-N47.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/June/09/N47-InformeDiario-referente-09-06.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/07/Nota-t--cnica-N---36-2020-CGSNT-DAET-SAES-MS.pdf
https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/abril/24/Orientac__o__es_para_o_Manuseio_do_paciente_com_coronavirus_-V6_Junho_2020.pdf
https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/abril/24/Orientac__o__es_para_o_Manuseio_do_paciente_com_coronavirus_-V6_Junho_2020.pdf
https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/abril/24/Orientac__o__es_para_o_Manuseio_do_paciente_com_coronavirus_-V6_Junho_2020.pdf
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/jun-jul-ago/05-06_Nota_Tecnica-COES-N46.pdf
http://www.crmmg.org.br/interna.php?n1=13&n2=28&n3=200&pagina=209&noticia=7196
http://www.crmmg.org.br/interna.php?n1=13&n2=28&n3=200&pagina=209&noticia=7189


 

 

04/06/2020 Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 
Nº 54/2020: altera o Anexo da Deliberação do 
Comitê Extraordinário COVID-19 nº 45, de 13 de 
maio de 2020, que aprova a reclassificação das 
fases de abertura das macrorregiões de saúde 
previstas no Plano Minas Consciente 

SES/MG - Governo 
de Minas Gerais 

04/06/2020 Informe Diário de Evidências - COVID-19: 
publicações científicas sobre tratamento 
farmacológico e vacinas para a COVID-19 
 

Ministério da Saúde 

04/06/2020 Nota Técnica Nº 1/2020: recomendações quanto 
ao desenvolvimento das atividades dos 
Programas de Residência Médica (PRMs) durante 
enfrentamento à pandemia por COVID-19 

Ministério da 
Educação 

04/06/2020 Registro Nacional de Terapia Intensiva, 
Plataforma UTIs Brasileiras da AMIB, apresenta 
informações importantes sobre mais de 14 mil 
leitos de UTI no período de COVID-19 

AMIB 

02/06/2020 Acurácia dos testes diagnósticos registrados na 
ANVISA para a COVID-19 

Ministério da Saúde 

02/06/2020 Cabine de proteção para o tratamento de 
pacientes com COVID-19 

Ministério da Saúde 

02/06/2020 Resolução Nº 1.755/2020: autorização para 
realização de um estudo clínico no Brasil para 
testar uma potencial vacina desenvolvida pela 
Universidade de Oxford, no Reino Unido, para 
prevenir a Covid-19. 

ANVISA 

02/06/2020 Nota Técnica Nº 45/2020: preenchimento das 
características de raça, cor e etnia nas fichas de 
notificação da COVID-19 nos sistemas SIVEP 
GRIPE E E-SUS/VE 

SES/MG 

01/06/2020 Nota Técnica Nº 141/2020: orientações 
complementares sobre Hospital de Campanha e 
estruturas alternativas de assistência à saúde 
durante a pandemia  

ANVISA 

01/06/2020 Recomendações da Associação de Medicina 
Intensiva Brasileira para a abordagem do COVID-
19 em medicina intensiva 

AMIB 

https://saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/coronavirus-legislacoes/04-06_Deliberacao54.pdf
https://saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/coronavirus-legislacoes/04-06_Deliberacao54.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/June/04/N44-InformeDiario-referente-04-06.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=145481-sei-23000&category_slug=2020&Itemid=30192
https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/junho/01/uti_brasileiras.pdf
https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/junho/01/uti_brasileiras.pdf
https://coronavirus.saude.gov.br/images/pdf/2020/June/02/AcuraciaDiagnostico-COVID19-atualizacaoC.pdf
https://coronavirus.saude.gov.br/images/pdf/2020/June/02/AcuraciaDiagnostico-COVID19-atualizacaoC.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/June/02/CabineProtecao-COVID19-atualizacao.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/June/02/CabineProtecao-COVID19-atualizacao.pdf
http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-re-n-1.755-de-2-de-junho-de-2020-259709210
https://saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/mar_abr_maio/Nota_T%C3%A9cnica_COES_n%C2%BA_45.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NOTA+T%C3%89CNICA+N%C2%BA+141.pdf/e31289b3-ac0e-4571-9fc2-e80f19a2b717
https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/maio/28/Recomendaco__es_AMIB-2a_atual.-28.05.pdf
https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/maio/28/Recomendaco__es_AMIB-2a_atual.-28.05.pdf


 

 

29/05/2020 Portaria Nº 1.445/2020: institui os Centros de 
Atendimento para Enfrentamento à Covid-19, em 
caráter excepcional e temporário, considerando o 
cenário emergencial de saúde pública de 
importância internacional decorrente do 
coronavírus (Covid-19). 

Ministério da Saúde 

29/05/2020 Portaria Nº 1.444/2020: institui os Centros 
Comunitários de Referência para enfrentamento 
à Covid-19, no âmbito da Atenção Primária à 
Saúde (APS), e estabelece incentivo para custeio 
dos Centros Comunitário de Referência para 
enfrentamento à covid-19 e incentivo financeiro 
federal adicional per capita, em caráter 
excepcional e temporário, considerando o 
cenário emergencial de saúde pública de 
importância internacional 

Ministério da Saúde 

29/05/2020 CFM e CFF condenam tentativa de interferência 
na autonomia de pacientes, médicos e 
farmacêuticos que usam receitas digitais 

CFM 

28/05/2020 Parecer Técnico SES/COES MINAS COVID-19 Nº 
5/2020: resposta a solicitação Conselho de 
Pastores e Ministro Evangélicos do Estado de 
Minas Gerais 

SES/MG 

28/05/2020 Nota Técnica Nº 44/2020: recomendações aos 
profissionais e serviços de saúde para contenção 
da transmissão do SARS-COV-2 

SES/MG 

28/05/2020 Resolução Normativa Nº 457/2020: altera a 
Resolução Normativa - RN nº 428, de 07 de 
novembro de 2017, que dispõe sobre o Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da 
Saúde Suplementar, para regulamentar a 
cobertura obrigatória e a utilização de testes 
diagnósticos para a infecção pelo Coronavírus 
(COVID-19). 

ANS 

27/05/2020 Recomendações para ressuscitação 
cardiopulmonar de pacientes pediátricos com 
diagnóstico ou suspeita de COVID-19 

AMIB 

26/05/2020 Recomendações para a organização da Atenção 
Primária à Saúde no SUS no enfrentamento da 
Covid-19 

FIOCRUZ 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.445-de-29-de-maio-de-2020-259414867
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.444-de-29-de-maio-de-2020-259414882
http://portal.cfm.org.br/images/stories/pdf/receitas%20digitais%202.pdf
https://saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/coronavirus-legislacoes/29-05-SES-COES-MINAS_COVID-19-N5_2020.pdf
https://saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/coronavirus-legislacoes/29-05-SES-COES-MINAS_COVID-19-N5_2020.pdf
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/mar_abr_maio/28-05-Nota-Tecnica-Saude-Trabalhador.pdf
http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MzkwOQ==
https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/maio/19/AMIB_Recomendacoes_Pediatria_Depto_Enfermagem_revisado_26_maio_1857.pdf
https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/maio/19/AMIB_Recomendacoes_Pediatria_Depto_Enfermagem_revisado_26_maio_1857.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/lc_covid-19_recomendacoes_para_a_organizacao_da_aps_no_sus_no_enfrentamento_da_covid-19.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/lc_covid-19_recomendacoes_para_a_organizacao_da_aps_no_sus_no_enfrentamento_da_covid-19.pdf


 

 

25/05/2020 Covid-19: MPF e MP/MG recomendam que 
estado de Minas disponibilize medicamentos 
indicados pelo Ministério da Saúde para 46 
municípios 

Ministério Público 
Federal 

25/05/2020 Nota Técnica sobre as novas orientações 
publicadas em 20 de maio de 2020 sobre o 
tratamento precoce de COVID-19 com o uso de 
cloroquina e hidroxicloroquina 

AMIB 

25/05/2020 Nota Técnica sobre uso de um ventilador 
mecânico para mais de um paciente durante a 
Pandemia do SARS-CoV-2 

AMIB 

22/05/2020 Esclarecimentos científicos sobre orientações 
que propõem o uso universal da Cloroquina ou 
Hidroxicloroquina para o tratamento da COVID-
19 

SBI 

22/05/2020 Diretrizes para o Tratamento Farmacológico da 
COVID-19. Consenso da Associação de Medicina 
Intensiva Brasileira, da Sociedade Brasileira de 
Infectologia e da Sociedade Brasileira de 
Pneumologia e Tisiologia 

SBI 

22/05/2020 Orientações do CFM sobre a realização de 
procedimentos eletivos durante a pandemia de 
COVID-19 

CFM 

22/05/2020 CFM faz alerta sobre utilização de estruturas para 
desinfecção de pessoas 

CFM 

22/05/2020 Nota Técnica Nº 23/2020: diretrizes para a 
realização de procedimentos de Reprodução 
Humana Assistida face a pandemia de 
coronavírus (SARS-CoV-2) 

ANVISA 

21/05/2020 Nota Informativa Nº 14/2020: recomendação do 
uso de oxímetro na atenção primária à saúde 
(APS) para o enfrentamento da pandemia por 
COVID-19 

SES/MG 

21/05/2020 Covid-19: hotsite para médicos com informações 
sobre a pandemia 

CFM 

21/05/2020 Plano Estadual de Contingência para Emergência 
em Saúde Pública em função da infecção humana 
COVID-19, causada pelo SARS-CoV-2  - 2° Edição 

SES/MG 

http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/2020/prm-iua-mg-00002060-2020_cloroquina.pdf
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/2020/prm-iua-mg-00002060-2020_cloroquina.pdf
https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/maio/19/Nota_Tecnica_AMIB_Orientacoes_Ministerio_Saude.pdf
https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/maio/19/Nota_tecnica_sobre_uso_de_um_ventilador_mecanico_para_mais_de_um_paciente_durante_a_Pandemia_do_SARS-CoV-2.pdf
https://www.infectologia.org.br/admin/zcloud/137/2020/05/d4826f984f26ea5dc55119e087716868e8e62dc3a4dc5f31349b2844aeaeafd6.pdf
https://www.infectologia.org.br/admin/zcloud/137/2020/05/d4826f984f26ea5dc55119e087716868e8e62dc3a4dc5f31349b2844aeaeafd6.pdf
https://www.infectologia.org.br/admin/zcloud/137/2020/05/d4826f984f26ea5dc55119e087716868e8e62dc3a4dc5f31349b2844aeaeafd6.pdf
https://www.infectologia.org.br/admin/zcloud/137/2020/05/d4826f984f26ea5dc55119e087716868e8e62dc3a4dc5f31349b2844aeaeafd6.pdf
https://www.infectologia.org.br/admin/zcloud/125/2020/05/97a9b85bc883622481e642a4714063027e35084002b20f7c48851d05bc3e20e4.pdf
https://www.infectologia.org.br/admin/zcloud/125/2020/05/97a9b85bc883622481e642a4714063027e35084002b20f7c48851d05bc3e20e4.pdf
http://portal.cfm.org.br/images/stories/pdf/nota%20cfm%20cirurgias%20eletivas.pdf
http://portal.cfm.org.br/images/stories/pdf/nota%20cfm%20cirurgias%20eletivas.pdf
http://portal.cfm.org.br/images/stories/pdf/nota%20cmara%20de%20desinfeco.pdf
http://portal.cfm.org.br/images/stories/pdf/nota%20cmara%20de%20desinfeco.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/4048533/4920270/Nota+T%C3%A9cnica+GSTCO+n%C2%BA+23+de+2020/0c365c13-8dd0-4a0c-9ba4-48d82e4e98a6
https://saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/mar_abr_maio/21-05_Nota-Informativa-14-Oximetro.pdf
http://linhadefrente.cfm.org.br/
https://saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/mar_abr_maio/21-05_Plano-de-Contingencia-ao-Coronavirus_19-05.pdf
https://saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/mar_abr_maio/21-05_Plano-de-Contingencia-ao-Coronavirus_19-05.pdf


 

 

21/05/2020 Nota Técnica Nº 39/2020: orientações sobre 
propedêutica do colo do útero e da mama na 
vigência da pandemia do COVID-19 Texto alterado 
pela Nota Técnica COES Nº 53/2020 - 23/06/2020 

SES/MG 

21/05/2020 Nota Técnica Nº 40/2020: recomendações aos 
profissionais e serviços de saúde para contenção 
da transmissão do SARS-COV-2 Texto alterado 
pela Nota Técnica Nº 44/2020 - 28/05/2020 

SES/MG 

20/05/2020 Protocolo de manejo clínico do coronavírus 
(COVID-19) na Atenção Primária à Saúde- Versão 
9 

Ministério da Saúde 

20/05/2020 Nota Técnica Nº 21: orientações sobre ensaios 
clínicos e o uso experimental de produto de 
terapia avançada para o tratamento de pacientes 
acometidos com Covid-19. 

ANVISA 

20/05/2020 Nota Técnica Nº 34/2020: critérios técnicos para 
triagem de candidatos à doação de órgãos e 
tecidos e para manejo do paciente em lista de 
espera 

Ministério da Saúde 

20/05/2020 Remdesivir para tratamento de pacientes com 
COVID-19 

Ministério da Saúde 

20/05/2020 Orientações do Ministério da Saúde para 
manuseio medicamentoso precoce de pacientes 
com diagnóstico da COVID-19. 

Ministério da Saúde 

19/05/2020 Atualização técnica ao protocolo de infecção 
humana pelo SARS-COV-2 N° 05/2020 Texto 
alterado pela Atualização Técnica Nº06/2020 - 
20/07/2020  

SES/MG 

15/05/2020 Plano Estadual de Contingência do Óbito: 
infecção humana pelo SARS-CoV-2 (Doença pelo 
coronavírus - COVID-19) 

SES/MG 

15/05/2020 Nota Informativa sobre ventiladores pulmonares ANVISA 

15/05/2020 Nota Técnica Nº 11/2020: alerta sobre o aumento 
da exposição tóxica por produtos de limpeza no 
Brasil desde o início da pandemia de Coronavírus 
– Covid19. Levantamento baseado nos dados 
solicitados aos Centros de Informação e 
Assistência Toxicológica - CIATox. 

ANVISA 

https://saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/coronavirus-legislacoes/19-05_Nota_Tecnica_COES-N39.pdf
https://saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/coronavirus-legislacoes/21-05_Nota-Tecnica-COES-N40.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/05/20200504-ProtocoloManejo-ver09.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT_Ensaios+cl%C3%ADnicos+produto+de+terapia+avan%C3%A7ada_Covid.pdf/850d0386-0951-4560-9ef3-e7cc83a8066b
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/07/Nota-t--cnica-N---34-2020-CGSNT-DAET-SAES-MS.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/13/Redemsevir-COVID19-atualizacaoB.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/13/Redemsevir-COVID19-atualizacaoB.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/20/orientacoes-manuseio-medicamentoso-covid19.pdf
https://saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/coronavirus-legislacoes/19-05-Atualizacao-Protocolo.pdf
https://saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/coronavirus-legislacoes/19-05-Atualizacao-Protocolo.pdf
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/mar_abr_maio/15-05-PLANO-DE-CONTINGENCIA-DE-OBITOS.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Nota+informativa_Ventiladores+pulmonares.pdf/0213a634-1db4-4892-b122-124830918ecc
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/SEI_ANVISA+-+1013428+-+Nota+T%C3%A9cnica+11+2020+GHBIO.pdf/8e4347ea-d766-493e-aed8-923880530928


 

 

15/05/2020 RDC Nº 386/2020: define os critérios e os 
procedimentos extraordinários e temporários 
para obtenção da anuência excepcional para 
fabricação, comercialização e doação de 
Equipamentos de Suporte Respiratório 
Emergencial e Transitório do tipo “Ambu 
Automatizado”. 

ANVISA 

15/05/2020 Justiça impede Consórcio Nordeste de ignorar 
exigência do Revalida, acatando argumentos do 
CFM 

CFM 

14/05/2020 Plano Estadual de Contingência para Emergência 
em Saúde Pública em função da infecção humana 
COVID-19, causada pelo SARS-CoV-2  
ATUALIZADA EM 21/05/2020 

SES/MG 

13/05/2020 Medida Provisória Nº 966/2020: dispõe sobre a 
responsabilização de agentes públicos por ação e 
omissão em atos relacionados com a pandemia 
da covid-19. 

Presidência da 
República 

13/05/2020 Nota Técnica n° 51/2020: desinfecção de pessoas 
em ambientes públicos e hospitais durante a 
pandemia de Covid 19 

ANVISA 

08/05/2020 Decreto Nº 10.344/2020: altera o decreto nº 
10.282, de 20 de março de 2020, que 
regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, para definir os serviços públicos e as 
atividades essenciais. 

Presidência da 
República 

08/05/2020 Nota Técnica Nº 07/2020: orientações para a 
prevenção da transmissão de COVID-19 dentro 
dos serviços de saúde. 

ANVISA 

08/05/2020 Nota Técnica Nº 04/2020: orientações para 
serviços de saúde: medidas de prevenção e 
controle que devem ser adotadas durante a 
assistência aos casos suspeitos ou confirmados de 
infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) 

ANVISA 

07/05/2020 Nota Informativa Nº13/2020: orientações 
referente ao cuidado das pessoas vivendo com 
HIV/ AIDS e Hepatites virais durante o contexto de 
pandemia do COVID-19 

SES/MG 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5882416/RDC_386_2020_.pdf/05eda96a-d09f-48ae-8609-71f1cd59b48d
http://portal.cfm.org.br/images/PDF/liminarconsorcionordeste.pdf
http://portal.cfm.org.br/images/PDF/liminarconsorcionordeste.pdf
http://portal.cfm.org.br/images/PDF/liminarconsorcionordeste.pdf
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/coronavirus-legislacoes/14-05_Plano_de_Contingencia_ao_Coronavirus.pdf
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/coronavirus-legislacoes/14-05_Plano_de_Contingencia_ao_Coronavirus.pdf
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv966.htm
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Nota+t%C3%A9cnica+51+equipamentos+de+desinfec%C3%A7%C3%A3o/83744f1e-e422-4a02-acee-8add5a4ad2e5
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10344.htm
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/NOTA+T%C3%89CNICA+-GIMS-GGTES-ANVISA+N%C2%BA+07-2020/f487f506-1eba-451f-bccd-06b8f1b0fed6
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/coronavirus-legislacoes/07-05_Nota_Informativa-N13.pdf


 

 

07/05/2020 Governo de Minas avança com o programa Minas 
Consciente e apresenta novas orientações para 
algumas regiões do estado 

Governo de Minas 
Gerais 

06/05/2020 ANS: solicitações médicas emitidas 
eletronicamente são válidas durante a pandemia 
de COVID-19 

ANS 

06/05/2020 Atualização Técnica ao Protocolo de Infecção 
Humana pelo SARS-COV-2 N° 04/2020: definições 
de casos operacionais e fluxos de testagem 
laboratorial e notificação dos casos 

SES/MG 

06/05/2020 Nota Informativa N° 06/2020: recomendações da 
vigilância sanitária para ações e organização das 
farmácias e drogarias no cenário de 
enfrentamento do coronavírus (COVID-19) 

SES/MG 

05/05/2020 Serviço de produção de evidências para apoio à 
tomada de decisão sumário de resumos sobre 
vitamina d e infecções por SARS-COV-2 

Ministério da Saúde 

05/05/2020 Nota Técnica Nº 34:  recomendações para a 
organização dos novos leitos nos hospitais para 
atendimento a pacientes com infecção por 
COVID- 19 e demais doenças 

SES/MG 

04/05/2020 Nota Informativa Nº11/2020: informações sobre 
a estimação do número de casos de COVID-19 e 
leitos hospitalares em Minas Gerais 

SES/MG 

30/04/2020 Manifesto do CFM em  repúdio à flexibilização do 
Revalida durante a pandemia de COVID-19 
justificativa 

CFM 

30/04/2020 CFM entra na Justiça contra decisão que expõe a 
população ao atendimento por pessoas que não 
comprovaram capacidade e conhecimento para 
exercer a medicina. 

CFM 

30/04/2020 Nota do CFM sobre oferta de “testes rápidos” em 
farmácias 

CFM 

30/04/2020 CFM ajuíza ação para suspender decreto do 
governo maranhense que convoca médicos que 
não passaram no Revalida 

CFM 

http://www.agenciaminas.mg.gov.br/ckeditor_assets/attachments/8151/7-5-2020_governo_de_minas_avanca_com_o_programa_minas_consciente_1.pdf
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/ckeditor_assets/attachments/8151/7-5-2020_governo_de_minas_avanca_com_o_programa_minas_consciente_1.pdf
http://www.ans.gov.br/images/Nota_T%C3%A9cnica_1_GGRAS.pdf
http://www.ans.gov.br/images/Nota_T%C3%A9cnica_1_GGRAS.pdf
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/mar_abr_maio/06-05-Atualizacao-Protocolo-N4.pdf
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/mar_abr_maio/06-05-Atualizacao-Protocolo-N4.pdf
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/mar_abr_maio/06-05_Nota-Tecnica-35.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/05/Sumario-de-Resumos-sobre-Vitamina-D-e-COVID-19-de-17.2020.pdf
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/mar_abr_maio/05-05-Nota-Tecnica-COES-N34.pdf
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/coronavirus-legislacoes/04-05_NI-11-COES.pdf
http://portal.cfm.org.br/images/stories/pdf/manifestocfm.pdf
http://portal.cfm.org.br/images/stories/pdf/manifestocfm.pdf
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=28681:2020-04-30-12-33-06&catid=3
http://portal.cfm.org.br/images/stories/pdf/notatestesrapidos.pdf
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=28683:2020-04-30-20-08-02&catid=3
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=28683:2020-04-30-20-08-02&catid=3


 

 

30/04/2020 RDC Nº 379: altera a Resolução de Diretoria 
Colegiada - RDC nº 356, de 23 de março de 2020, 
que dispõe, de forma extraordinária e 
temporária, sobre os requisitos para a fabricação, 
importação e aquisição de dispositivos médicos 
identificados como prioritários para uso em 
serviços de saúde, em virtude da emergência de 
saúde pública internacional relacionada ao SARS-
CoV-2 

ANVISA 

30/04/2020 RDC Nº 378: dispõe, de forma extraordinária e 
temporária, sobre os requisitos para a 
importação, comercialização e doação de 
ventiladores pulmonares, monitores de sinais 
vitais, bombas de infusão, equipamentos de 
oximetria e capnógrafos usados, indispensáveis 
em unidades de terapia intensiva, em virtude da 
emergência de saúde pública internacional 
relacionada a COVID-19 

ANVISA 

30/04/2020 Guia Orientador da Atenção Primária a Saúde 
(APS) de Minas Gerais para enfrentamento da 
Pandemia de COVID-19  -Versão 2 

SES/MG 

30/04/2020 Nota Técnica Nº 28/2020: orientações 
relacionadas ao transporte de casos suspeitos e 
confirmados de infecção pelo SARS-COV-2 
(COVID-19) 

SES/MG 

30/04/2020 Nota Técnica Nº 30/2020: atualização técnica 
COES MINAS COVID-19 E FUNED/IOM sobre as 
instruções para coleta de amostras para o 
diagnóstico de coronavírus e outros vírus 
respiratórios 

SES/MG 

30/04/2020 Nota Técnica Nº 29/2020: orientações sobre a 
utilização de laudos diagnóstico de COVID-19 
emitidos por laboratórios privados pela vigilância 
epidemiológica de Minas Gerais 

SES/MG 

30/04/2020 COVID-19: Informações para pesquisadores: links 
para as principais fontes de informação sobre o 
novo coronavírus, pulicações científicas e 
técnicas, mapas situacionais e relatórios 
epidemiológicos. 

FIOCRUZ 

29/04/2020 Nota técnica Nº 97/2020: orientação para 
utilização de testes rápidos para a Covid-19 em 

ANVISA 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5809525/RDC_379_2020_.pdf/be9c4dec-cf3d-4139-9f7c-37c2f5b8044b
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5868576/RDC_378_2020_.pdf/76614d07-781b-4108-91ba-069ced2f1569
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/mar_abr_maio/GUIA%20ORIENTADOR%20APS%20%20SAPS_Verso%202ACS_29abril2020Final%20.pdf
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/mar_abr_maio/GUIA%20ORIENTADOR%20APS%20%20SAPS_Verso%202ACS_29abril2020Final%20.pdf
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/mar_abr_maio/30-04_Nota-Tecnica-COES-N28.pdf
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/mar_abr_maio/30-04_Nota_Tecnica_COES-N30.pdf
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/mar_abr_maio/30-04_Nota_Tecnica_COES-N29.pdf
https://portal.fiocruz.br/coronavirus/informacao-em-saude
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Nota+Te%C2%B4cnica+97.pdf/4e7ee58a-1d91-406b-b039-c637db7aa093


 

 

farmácias privadas durante o período de 
pandemia da Covid-19 

29/04/2020 Nota técnica Nº 96/2020: orientação para 
farmácias durante o período de pandemia da 
Covid-19 

ANVISA 

29/04/2020 Manifesto do CFM em repúdio à flexibilização do 
revalida durante a pandemia de COVID-19 

CFM 

29/04/2020 Fhemig: Plataforma de Ensino à Distância (EAD) 
para atualização de profissionais no combate ao 
coronavírus 

Governo de Minas 
Gerais 

29/04/2020 Decreto Nº 10.329: altera o decreto nº 10.282, de 
20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os 
serviços públicos e as atividades essenciais. 

Presidência da 
República 

28/04/2020 Cadastro para bonificação de residentes 
(reabertura)  

Ministério da Saúde 

28/04/2020 Nota Técnica Nº 27: orientações da Vigilância 
Sanitária para as Funerárias, Serviços de Velórios, 
Salas de Autópsia e Transporte do corpo em caso 
de Óbito por COVID-19 

SES/MG 

28/04/2020 Protocolos sanitários: “Minas Consciente – 
Retomando a economia do jeito certo” 

SES/MG 

25/04/2020 Esclarecimento do CFM sobre a lei da 
TELEMEDICINA 

CFM 

24/04/2020 COVID-19: CFM disponibiliza análise jurídica 
sobre declaração de óbito durante a pandemia 

CFM 

23/04/2020 Resolução Nº 2.271/2020: define as unidades de 
terapia intensiva e unidades de cuidado  
intermediário  conforme  sua  complexidade e 
nível de cuidado,  determinando a 
responsabilidade técnica médica, as    
responsabilidades éticas, habilitações e 
atribuições da equipe médica  necessária para seu 
adequado funcionamento. 

CFM 

23/04/2020 Portaria Nº 75/2020: renova suspensão de prazos 
processuais    

CFM 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Nota+Te%C2%B4cnica+96.pdf/24ff8090-5962-4328-ba3e-96b1678f55c2
https://portal.cfm.org.br/images/stories/pdf/manifestocfm.pdf
http://ead.fhemig.mg.gov.br/
http://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.329-de-28-de-abril-de-2020-254430286
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46803-cadastro-para-bonificacao-de-residentes-sera-reaberto
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46803-cadastro-para-bonificacao-de-residentes-sera-reaberto
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/coronavirus-legislacoes/28-04_Nota-Tecnica-COES-N27.pdf
https://www.mg.gov.br/minasconsciente
http://portal.cfm.org.br/images/PDF/notacfmhonorarioscovid19.pdf
http://portal.cfm.org.br/images/PDF/notacfmhonorarioscovid19.pdf
http://portal.cfm.org.br/images/PDF/informe%20juridico%202020-declaracao%20obito.pdf
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2020/2271
http://portal.cfm.org.br/images/stories/pdf/portaria%20cfm%20075.20%20-%20suspenso%20de%20prazos%20processuais%20-%20covid19.pdf


 

 

23/04/2020 Site validador de prescrições e atestados 
eletrônicos 

CFM 

23/04/2020 Parecer Nº 4/2020: Ementa: considerar o uso da 
cloroquina e hidroxicloroquina, em condições   
excepcionais,   para   o tratamento da COVID-19 

CFM 

22/04/2020 Gravidez e Coronavírus: parto Adequado 
protocolos para atendimento 

ANS 

21/04/2020 Ofício Nº 2254/2020: pandemia COVID-19: 
Abertura de linhas de crédito especiais para os 
médicos brasileiros 

CFM 

23/04/2020 Parecer Nº 3/2020: Ementa: O médico Perito 
Judicial que utiliza recurso tecnológico sem  
realizar o exame direto no periciando afronta o 
Código de Ética Médica e demais normativas 
emanadas do Conselho Federal de Medicina 

CFM 

20/04/2020 Capacitação: conteúdo da parceria SGTES/MS e 
Associação de Medicina Intensiva Brasileira 
(AMIB) 

Ministério da Saúde 

20/04/2020 Sistema de monitoramento de casos de 
coronavírus nas instituições de ensino 

Ministério da 
Educação 

20/04/2020 Recomendações sobre tratamento farmacológico 
para COVID-19 

SBI 

20/04/2020 Nota Técnica N° 25/2020:  orientação sobre a 
distribuição de testes rápidos e recomendação 
dos grupos prioritários para realização dos testes. 
Texto alterado pela nota técnica n° 47/2020 

SES/MG 

17/04/2020 COVID-19: CFM pede que poder público 
estabeleça regras de remuneração a médicos 
infectados no trabalho 

CFM 

16/04/2020 Recomendações de proteção aos trabalhadores 
dos serviços de saúde no atendimento de  COVID-
19 e outras síndromes gripais 

Ministério da Saúde 

15/04/2020 Nota do CFM: cadastramento de médicos e 
profissionais da saúde na ação “O Brasil Conta 
Comigo” 

CFM 

15/04/2020 Portaria Nº 827: inclui o procedimento de 
complementação de valor de sessão de 

Ministério da Saúde 

https://prescricaoeletronica.cfm.org.br/
https://prescricaoeletronica.cfm.org.br/
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/pareceres/BR/2020/4
http://www.ans.gov.br/gestao-em-saude/parto-adequado
http://portal.cfm.org.br/images/PDF/oficio%20cfm%20n%202254-2020%20-%20gabin%20-%20ministrio%20da%20economia.pdf
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/pareceres/BR/2020/3
https://coronavirus.saude.gov.br/index.php/capacitacao
http://portal.mec.gov.br/coronavirus/
http://portal.mec.gov.br/coronavirus/
https://www.infectologia.org.br/admin/zcloud/125/2020/04/fdd6cc0cc5dbc295ee596649b21793e2ee30c2ecb3c0a8798f6934b93e2a9568.pdf
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/mar_abr_maio/20-04-Nota-Tecnica-COES-25.pdf
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=28662:2020-04-17-17-57-42&catid=3
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/16/01-recomendacoes-de-protecao.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/16/01-recomendacoes-de-protecao.pdf
http://portal.cfm.org.br/images/PDF/2020_nota_brasilcontacomigo.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-827-de-15-de-abril-de-2020-252725909


 

 

hemodiálise em pacientes com suspeição ou 
confirmação de COVID-19 na Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos, Órteses, 
Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único 
de Saúde - SUS e estabelece recurso do Bloco de 
Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, a 
ser disponibilizado aos municípios, estados e 
Distrito Federal, destinado à realização de 
hemodiálise em pacientes com suspeição ou 
confirmação de COVID-19. 

15/04/2020 Lei Nº 13.989/2020: dispõe sobre o uso da 
telemedicina durante a crise causada pelo 
coronavírus (SARS-CoV-2)  

Presidência da 
República 

15/04/2020 RDC Nº 372: dispõe sobre a atualização do Anexo 
I (Listas de Substâncias Entorpecentes, 
Psicotrópicas, Precursoras e outras sob Controle 
Especial) da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de 
maio de 1998, e dá outras providências. 

ANVISA 

15/04/2020 Portaria Nº 827: define o procedimento para o 
registro obrigatório de internações hospitalares 
dos casos suspeitos e confirmados de COVID-19, 
nos estabelecimentos de saúde públicos e 
privados que prestam serviços no SUS. 

Ministério da Saúde 

15/04/2020 Guia orientador da Atenção Primária a Saúde 
(APS) de Minas Gerais para enfrentamento da 
pandemia de COVID-19 

SES/MG 

14/04/2020 Nota Técnica N° 24/2020: orientações para 
preenchimento da Declaração de Óbito frente à 
pandemia do COVID-19  

SES/MG 

14/04/2020 Nota Informativa N° 06/2020: orientações para 
profissionais e usuários sobre serviços e 
funcionamento da rede de atenção psicossocial 
(raps) e suas especificidades frente a pandemia 
de COVID-19 

SES/MG 

14/04/2020 Procedimento Operacional Padrão (POP) – 
Priorização de exames laboratoriais 

SES/MG 

13/04/2020 Portaria Nº 383: Ementa: dispõe sobre a 
antecipação da colação de grau para os alunos 
dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e 

Ministério da 
Educação 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13989.htm
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5821187/RDC_372_2020.pdf/9bb2175e-35b1-43f8-af21-2b8a2873b093
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-827-de-15-de-abril-de-2020-252725909
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/mar_abr_maio/15-04_Guia_APS.pdf
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/mar_abr_maio/15-04_Guia_APS.pdf
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/mar_abr_maio/14-04_Nota-Tecnica_COES-n-24.pdf
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/mar_abr_maio/14-04_NI-n26.pdf
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/mar_abr_maio/POP_COES_Prioriza%C3%A7%C3%A3o_de_Exames_Laboratoriais.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-383-de-9-de-abril-de-2020-252085696


 

 

Fisioterapia, como ação de combate à pandemia 
do novo coronavírus - Covid-19 

10/04/2020 Decreto Nº 47.914: fixa valores da remuneração 
de médicos contratados temporariamente com 
base na Lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009, e 
da Gratificação Temporária de Emergência em 
Saúde Pública – Gtesp, de que trata a Lei nº 
23.630, de 2 de abril de 2020. 

SES/MG 

09/04/2020 Nota Técnica N° 69/2020: orientações gerais 
sobre Hospital de Campanha durante a pandemia 
internacional ocasionada pelo coronavírus (SARS-
CoV-2) 

ANVISA 

08/04/2020 Nota Técnica N° 23/2020: orientações da 
Vigilância Sanitária sobre o uso de máscaras para 
profissionais da saúde e pacientes durante a 
pandemia de COVID-19 

SES/MG 

08/04/2020 Nota Técnica Nº 7/2020: atenção às gestantes no 
contexto da infecção COVID 19 causada pelo novo 
coronavírus (SARS-COV-2) 

SES/MG 

07/04/2020 Nota Técnica N° 22/2020: orientações serviços de 
saúde de Minas Gerais para o atendimento aos 
Povos e Comunidades Tradicionais frente à 
pandemia do COVID-19  

SES/MG 

07/04/2020 Nota Técnica N° 21/2020: orientações quanto à 
organização da Atenção Primária à Saúde do 
estado de Minas Gerais no enfrentamento ao 
novo coronavírus (COVID-19). 

SES/MG 

06/04/2020 Portaria Nº 374: dispõe sobre a antecipação da 
colação de grau para os alunos dos cursos de 
Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, 
exclusivamente para atuação nas ações de 
combate à pandemia do novo coronavírus - 
Covid-19 REVOGADA 

Ministério da 
Educação 

 

06/04/2020 Fluxo nº02 - Assistência aos casos suspeitos ou 
prováveis de COVID-19 

SES/MG 

06/04/2020 Nota Informativa N° 3/2020: sobre o uso das 
máscaras 

Ministério da Saúde 

https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/coronavirus-legislacoes/13-04_Decreto-Estadual-n-47914-2020.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT+GGTES.pdf/b29aca21-15b1-4c51-91dd-dc12870c4e44
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/coronavirus-legislacoes/08-04_Nota-Tecnica-COES-N23.pdf
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/mar_abr_maio/14-04_NOTA-TECNICA-N-72020_COSMU__08_04.pdf
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/Coronav%C3%ADrus/Nota_T%C3%A9cnica_COES_n%C2%BA_22.pdf
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/mar_abr_maio/03_04-Nota_Tecnica-APS_21.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-374-de-3-de-abril-de-2020-251289249
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/Coronav%C3%ADrus/FLUXOGRAMA_COVID_vers%C3%A3o_4_-_06_04_2020.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/Nota-Informativa.pdf


 

 

03/04/2020 Atualização Técnica ao Protocolo de Infecção 
Humana pelo SARS-COV-2 N° 03/2020 – 
definições de casos operacionais e fluxos de 
testagem laboratorial e notificação dos casos 

SES/MG 

03/04/2020 Ministério da Saúde esclarece pontos do cadastro 
de profissionais da saúde para combater a COVID-
19 

CFM 

03/04/2020 Nota Técnica N° 19/2020: aspectos regulatórios 
do uso de plasma de doador convalescente para 
tratamento da Covid-19 

ANVISA 

03/04/2020 Nota Técnica N° 20/2020: orientações aos 
Trabalhadores dos serviços essenciais no atual 
cenário pandêmico de Covid-19 

SES/MG 

02/04/2020 Nota Informativa Nº 03/2020:  orientação aos 
serviços de Terapia Renal Substitutiva (TRS) no 
cenário da Pandemia por Coronavírus 

SES/MG 

02/04/2020 COMBATE À COVID-19: CFM dá competência aos 
CRMs para avaliar atendimentos médicos eletivos 
em cada estado 

CFM 

02/04/2020 Painel de Leitos e Insumos Ministério da Saúde 

01/04/2020 Edital Nº 1: Processo Seletivo Emergencial Nº 
1/2020 – EBSERH 

Ministério da 
Educação 

01/04/2020 Nota Técnica N° 19/2020: orientações ao 
atendimento de Gestantes e Puérperas no 
Cenário de Enfrentamento da Doença do 
Coronavírus (COVID-19) 

SES/MG 

01/04/2020 Nota Técnica N° 18/2020: orientação sobre a 
utilização de testes rápidos para fins diagnósticos 
e de investigação epidemiológica 

SES/MG 

31/03/2020 Portaria Nº 639: dispõe sobre a Ação Estratégica 
“O Brasil Conta Comigo – Profissionais da Saúde”, 
voltada à capacitação e ao cadastramento de 
profissionais da área de saúde, para o 
enfrentamento à pandemia do coronavírus 
(COVID-19). 

Ministério da Saúde 

31/03/2020 Nota Técnica N° 04/2020 : orientações para 
serviços de saúde: medidas de prevenção e 

ANVISA 

https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/CoronaLegisl/ATUALIZAO%20TCNICA%20AO%20PROTOCOLO%20DE%20INFECO%20HUMANA%20PELO%20SARS-COV-2%20N%2003.pdf
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/CoronaLegisl/ATUALIZAO%20TCNICA%20AO%20PROTOCOLO%20DE%20INFECO%20HUMANA%20PELO%20SARS-COV-2%20N%2003.pdf
https://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=28652:2020-04-03-21-49-37&catid=3
https://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=28652:2020-04-03-21-49-37&catid=3
https://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=28652:2020-04-03-21-49-37&catid=3
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Nota+Te%C2%B4cnica+Anvisa+Uso+Plasma+Convalescente+COVID+19.pdf/2d0db2be-482a-47e3-91c4-0b835e86eabb
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/CoronaLegisl/Nota_T%C3%A9cnica_20-_saude_trabalhador.pdf
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/Coronav%C3%ADrus/Orienta%C3%A7%C3%A3o_aos_servi%C3%A7os_de_Terapia_Renal_Substitutiva_TRS_no_cen%C3%A1rio_da_Pandemia_por_Coronav%C3%ADrus.pdf
https://portal.cfm.org.br/images/stories/pdf/recomendacao-cfm-atendimentos-eletivos.pdf
https://portal.cfm.org.br/images/stories/pdf/recomendacao-cfm-atendimentos-eletivos.pdf
https://portal.cfm.org.br/images/stories/pdf/recomendacao-cfm-atendimentos-eletivos.pdf
https://covid-insumos.saude.gov.br/paineis/insumos/painel.php
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-1-de-31-de-marco-de-2020processo-seletivo-emergencial-n-1/2020-ebserh-250702486
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/Coronav%C3%ADrus/Nota_T%C3%A9cnica_COES_n%C2%BA_19.pdf
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/Coronav%C3%ADrus/01.04-Nota_T%C3%A9cnica_COES_18_Orienta%C3%A7%C3%B5es_sobre_a_utiliza%C3%A7%C3%A3o_de_testes_r%C3%A1pidos_para_fins_diagn%C3%B3sticos_e_de_investiga%C3%A7%C3%A3o_epidemiol%C3%B3gica.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-639-de-31-de-marco-de-2020-250847738
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/NOTA+T%C3%89CNICA+N%C2%BA+05-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA+-+ORIENTA%C3%87%C3%95ES+PARA+A+PREVEN%C3%87%C3%83O+E+O+CONTROLE+DE+INFEC%C3%87%C3%95ES+PELO+NOVO+CORONAV%C3%8DRUS+EM+INSTITUI%C3%87%C3%95ES+DE+LONGA+PERMAN%C3%8ANCIA+PARA+IDOSOS%28ILPI%29/8dcf5820-fe26-49dd-adf9-1cee4e6d3096


 

 

controle que devem ser adotadas durante a 
assistência aos casos suspeitos ou confirmados de 
infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-
2).   ATUALIZADA EM 08/05/2020  

31/03/2020 Nota Técnica N° 5/2020: atualização dos critérios 
técnicos para triagem clínica de dengue (DENV), 
chikungunya (CHIKV), zika (ZIKV) e coronavírus 
(SARS, MERS, 2019-nCoV) nos candidatos à 
doação de sangue.  

ANVISA 

31/03/2020 Nota Técnica N° 13/2020:   atualização dos 
critérios técnicos contidos na Nota Técnica 
5/2020-CGSH/DAET/SAES/MS para triagem 
clínica dos candidatos à doação de sangue 
relacionados ao risco de infecção pelo SARS/CoV-
2 (vírus causador da Covid-19). 

ANVISA 

30/03/2020 Médicos que atuam em unidades de saúde 
(postos, UPAs, prontos-socorros e hospitais, 
entre outros) que oferecem assistência a casos 
confirmados e suspeitos de COVID-19 poderão 
informar falhas na infraestrutura de trabalho 
oferecida por gestores (públicos e privados) aos 
Conselhos de Medicina de todo o País 

CFM 

30/03/2020 Nota Técnica N° 16/2020: orientações da 
Vigilância Sanitária para os serviços de transporte 
sanitário público de pacientes em hemodiálise 
durante a pandemia de COVID-19 

SES/MG 

30/03/2020 Nota Técnica N° 15/2020: orientação aos serviços 
que prestam atendimento e assistência à 
população de migrantes, refugiados e apátridas 
no cenário de enfrentamento Doença do 
Coronavírus (COVID-19) 

SES/MG 

27/03/2020 Nota Técnica N° 22/2020: recomendações e 
alertas sobre procedimentos de desinfecção em 
locais públicos realizados durante a pandemia da 
Covid-19. 

ANVISA 

27/03/2020 Instrução Normativa Nº 580: ação estratégica “o 
BRASIL CONTA COMIGO – residentes na área de 
saúde” 

Ministério da Saúde 

27/03/2020 Portaria Nº 580: dispõe sobre a Ação Estratégica 
“O Brasil Conta Comigo – Residentes na área de 

Ministério da Saúde 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/0/SEI_MS+-+0013484477+-+Nota+T%C3%A9cnica.pdf/4b9b836e-b5d7-4a0d-b1e5-4ee6befc8589
http://portal.anvisa.gov.br/documents/2857848/5624592/SEI_MS+-+0014052636+-+Nota+T%C3%A9cnica+13.pdf/eb3aad9b-2ddb-4c15-b979-8aec2a6e331b
https://sistemas.cfm.org.br/fiscalizacaocovid/
https://sistemas.cfm.org.br/fiscalizacaocovid/
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/Coronav%C3%ADrus/Nota_T%C3%A9cnica_COES_n%C2%BA_16.pdf
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/Coronav%C3%ADrus/30.03_Nota_T%C3%A9cnica_COES_n%C2%BA_15a.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/2857848/5624592/Nota+T%C3%A9cnica_Desinfec%C3%A7%C3%A3o+cidades.pdf/f20939f0-d0e7-4f98-8658-dd4aca1cbfe5
https://saude.gov.br/images/pdf/2020/April/02/Instru----o-Normativa-PORTARIA-N---580-DE-27-DE-MAR--O-DE-2020.pdf
https://saude.gov.br/images/pdf/2020/April/02/PORTARIA-N---580--DE-27-DE-MAR--O-DE-2020---DOU---Imprensa-Nacional.pdf


 

 

Saúde”, para o enfrentamento à pandemia do 
coronavírus (COVID-19) 

27/03/2020 Nota Técnica N° 14/2020: orientações quanto à 
organização da Atenção Primária à Saúde do 
estado de Minas Gerais no enfrentamento ao 
novo coronavírus (COVID-19). 

SES/MG 

26/03/2020 Nota Técnica N° 13/2020: orientação aos serviços 
que prestam atendimento e assistência à 
população em situação de rua ou desabrigados 
no cenário de enfrentamento Doença do 
Coronavírus (COVID-19) 

SES/MG 

26/03/2020 Portaria Nº 561: autoriza a utilização de leitos de 
hospitais de pequeno porte para cuidados 
prolongados em atendimento dos pacientes 
crônicos oriundos de Unidade de Terapia 
Intensiva e leitos de enfermaria de hospitais de 
referência ao COVID-19. 

Ministério da Saúde 

26/03/2020 Portaria Nº 568: autoriza a habilitação de leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva Adulto para 
atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19. 

Ministério da Saúde 

25/03/2020 Manifestação do Conselho Federal De Medicina 
em relação à pandemia de COVID-19 

CFM 

24/03/2020 Nota Técnica N° 10/2020: orientações para o 
Preenchimento da Declaração de Óbito, 
Codificação de Óbitos por COVID-19 e 
Investigação de Óbitos 

SES/MG 

24/03/2020 Medida Provisória Nº 928: altera a Lei nº 13.979, 
de 6.2.2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do 
Coronavírus responsável pelo surto de 2019, e 
revoga o art. 18 da Medida Provisória nº 927, de 
22.3.2020. 

Presidência da 
República 

24/03/2020 Portaria Nº 245: inclui procedimento na Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos, Órteses, 
Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema 
Único de Saúde (SUS), para atendimento 
exclusivo de pacientes com diagnóstico de 
infecção pelo COVID-19. 

Ministério da Saúde 

https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/Coronav%C3%ADrus/27.03_Nota_T%C3%A9cnica_COES_n%C2%BA_14.pdf
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/Coronav%C3%ADrus/26.03-Nota_T%C3%A9cnica_COES_n%C2%BA_13_1.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2020/prt0561_26_03_2020.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2020/prt0568_26_03_2020.html
http://portal.cfm.org.br/images/PDF/nota-covid-19-25032020-final-18h.pdf
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/jan_fev_mar/Corona_V%C3%ADrus/24.03-Nota_T%C3%A9cnica_COES_10_Orienta%C3%A7%C3%A3o_para_o_Preenchimento_da_Declara%C3%A7%C3%A3o_de_%C3%93bito_Codifica%C3%A7%C3%A3o_de_%C3%93bitos_por_COVID-19_e_Investiga%C3%A7%C3%A3o_de_%C3%93bitos.pdf
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv928.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20245-MS.htm


 

 

24/03/2020 RDC Nº 357: estende, temporariamente, as 
quantidades máximas de medicamentos sujeitos 
a controle especial permitidas em Notificações de 
Receita e Receitas de Controle Especial e permite, 
temporariamente, a entrega remota definida por 
programa público específico e a entrega em 
domicílio de medicamentos sujeitos a controle 
especial, em virtude da Emergência de Saúde 
Pública de Importância Internacional (ESPII) 
relacionada ao novo Coronavírus (SARS-CoV-2). 

ANVISA 

24/03/2020 Nota Técnica N° 09/2020: orientações 
relacionada às Funerárias, Velórios, Sala de 
Autópsia, Transporte e Cuidados  o Corpo após a 
Morte em Caso de Óbito por COVID-19 Texto 
alterado pela Nota Técnica COES Nº 27/2020 

SES/MG 

23/03/2020 Portaria CFM N° 68/2020: dispõe sobre medidas 
para o enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus (COVID-19) no âmbito do 
Conselho Federal de Medicina 

CFM 

23/03/2020 RDC Nº 356: dispõe, de forma extraordinária e 
temporária, sobre os requisitos para a fabricação, 
importação e aquisição de dispositivos médicos 
identificados como prioritários para uso em 
serviços de saúde, em virtude da emergência de 
saúde pública internacional relacionada ao SARS-
CoV-2. Alterada pela RDC N° 379/2020 

ANVISA 

23/03/2020 RDC Nº 354: altera a Resolução de Diretoria 
Colegiada – RDC nº 351, de 20 de março de 2020. 
Os medicamentos à base de CLOROQUINA. 

ANVISA 

23/03/2020 Nota Técnica N° 46/2020:  orientações sobre as 
atividades de vacinação durante o período da 
campanha de vacinação contra a Influenza e a 
pandemia do novo coronavírus. 
  

ANVISA 

21/03/2020 Decreto Nº 10.282: regulamenta a Lei nº 13.979, 
de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços 
públicos e as atividades essenciais. Alterado pelo 
Decreto nº 10.329, de 28 de abril de 2020 

Presidência da 
República 

21/03/2020 Nota Técnica N° 05/2020: orientações para a 
prevenção e o controle de infecções pelo novo 

ANVISA 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5824703/RDC_357_2020_.pdf/d786ab5a-bc39-4788-a105-efe24bb720f9
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/mar_abr_maio/23-03_Nota_Tecnica_COES_n-09.pdf
http://portal.cfm.org.br/images/PDF/2020_portaria_processo.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5809525/%281%29RDC_356_2020_COMP2.pdf/77b7173c-84d1-45d7-8b9f-62ef8e07285b
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5821187/RDC_354_2020_.pdf/d8a1daea-0cf5-40ab-97fc-812d18431911
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/NOTA+T%C3%89CNICA+N%C2%BA+46-2020-SEI-GRECS-GGTES-DIRE1-ANVISA/cfb3df06-d530-40c1-87c7-ae6aa5ed72cb
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10282.htm
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/NOTA+T%C3%89CNICA+N%C2%BA+05-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA+-+ORIENTA%C3%87%C3%95ES+PARA+A+PREVEN%C3%87%C3%83O+E+O+CONTROLE+DE+INFEC%C3%87%C3%95ES+PELO+NOVO+CORONAV%C3%8DRUS+EM+INSTITUI%C3%87%C3%95ES+DE+LONGA+PERMAN%C3%8ANCIA+PARA+IDOSOS%28ILPI%29/8dcf5820-fe26-49dd-adf9-1cee4e6d3096


 

 

coronavírus (SARS-CoV-2) em Instituições De 
Longa Permanência Para Idosos (ILPI). 
 

20/03/2020 Obrigatoriedade  de  emissão  de  prescrição  
médica  para  os  medicamentos Cloroquina  e 
Hidroxicloroquina 

CFM 

20/03/2020 Orientações gerais ao trabalho dos médicos 
durante o período de enfrentamento do 
coronavírus. 

CFM 

20/03/2020 PORTARIA Nº 467: dispõe, em caráter excepcional 
e temporário, sobre as ações de TELEMEDICINA, 
com o objetivo de regulamentar e operacionalizar 
as medidas de enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional 
previstas no art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, decorrente da epidemia de 
COVID-19. 

Ministério da Saúde 

20/03/2020 RDC Nº 351: dispõe sobre a atualização do Anexo 
I (Listas de Substâncias Entorpecentes, 
Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle 
Especial) da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de 
maio de 1998, e dá outras providências 

ANVISA 
 

20/03/2020 Medida Provisória Nº 926: altera a Lei nº 13.979, 
de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre 
procedimentos para aquisição de bens, serviços e 
insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus. 

Presidência da 
República 

20/03/2020 Portaria Nº 454: declara, em todo o território 
nacional, o estado de transmissão comunitária do 
Coronavírus (covid-19). 

Ministério da Saúde 

20/03/2020 Prorrogação das receitas médicas de 
medicamentos controlados 

CFM 

19/03/2020 Telemedicina: CFM reconhece possibilidade de 
atendimento médico a distância durante o 
combate à COVID-19 

CFM 

19/03/2020 RDC Nº 349: define os critérios e os 
procedimentos extraordinários e temporários 
para tratamento de petições de regularização de 

ANVISA 

http://portal.cfm.org.br/images/stories/pdf/comunicado-documento-anvisa-hidrocloroquina-prescriao%201.pdf
http://portal.cfm.org.br/images/stories/pdf/comunicado-documento-anvisa-hidrocloroquina-prescriao%201.pdf
http://portal.cfm.org.br/images/stories/pdf/comunicado-documento-anvisa-hidrocloroquina-prescriao%201.pdf
http://portal.cfm.org.br/images/PDF/nota-covid-19-medicos-20032020.pdf
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20467-20-ms.htm
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5821187/RDC_351_2020_COMP.pdf/a3093d7b-c76e-40ad-9bb0-e33e7b8104b9
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/mpv/mpv926.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/prt454-20-ms.htm
http://portal.cfm.org.br/images/stories/pdf/oficio%20cfm%20n%201799-2020%20-%20cojur%20-%20%20anvisa%20-%20prorrogacao%20receitas%20medicamentos%20controlados%201.pdf.pdf
https://portal.cfm.org.br/images/PDF/2020_oficio_telemedicina.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5809525/RDC_349_2020_.pdf/1db02b46-604a-4345-8362-8267bb802045


 

 

equipamentos de proteção individual, de 
equipamentos médicos do tipo ventilador 
pulmonar e de outros dispositivos médicos 
identificados como estratégicos pela Anvisa, em 
virtude da emergência de saúde pública 
internacional decorrente do novo Coronavírus e 
dá outras providências. 

17/03/2020 Posição do Conselho Federal de Medicina sobre a 
pandemia de COVID‐19: contexto, análise de 
medidas e recomendações 

CFM 

17/03/2020 RDC Nº 347: define os critérios e os 
procedimentos extraordinários e temporários 
para a exposição à venda de preparações 
antissépticas ou sanitizantes oficinais, em virtude 
da emergência de saúde pública internacional 
relacionada ao SARS-CoV-2. 

ANVISA 

17/03/2020 Decreto Nº 10.277: institui o Comitê de Crise para 
Supervisão e Monitoramento dos Impactos da 
Covid-19. 

Presidência da 
República 

15/03/2020 Decreto Nº 47.886: dispõe sobre medidas de 
prevenção ao contágio e de enfrentamento e 
contingenciamento, no âmbito do Poder 
Executivo, da epidemia de doença infecciosa viral 
respiratória causada pelo agente Coronavírus 
(COVID-19), institui o Comitê Gestor do Plano de 
Prevenção e Contingenciamento em Saúde do 
COVID-19 – Comitê Extraordinário COVID-19 e dá 
outras providências. 

Governo de Minas 
Gerais 

12/03/2020 Fluxo nº03 - Notificações REDCAP  

09/03/2020 RDC Nº 345: dispõe sobre a atualização do Anexo 
I (Listas de Substâncias Entorpecentes, 
Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle 
Especial) da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de 
maio de 1998, e dá outras providências. 

ANVISA 

06/03/2020 Instrução Normativa N° 61: estabelece os 
assuntos para alterações de informações 
apresentadas no processo de regularização de 
DISPOSITIVOS MÉDICOS NA ANVISA, nos termos 
da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 340, 
de 6 de março de 2020. 

ANVISA 

https://portal.cfm.org.br/images/PDF/covid-19cfm.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5809525/%284%29RDC_347_2020_COMP.pdf/9aa85847-4565-4266-9114-3784ac8473d3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/d10277.htm
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47886&comp=&ano=2020&aba=js_textoAtualizado#texto
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/jan_fev_mar/12-03-Fluxo-REDCAP.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5805633/RDC_345_2020_.pdf/dd4acf39-63ca-479e-a40f-06f6738587a2
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5691791/IN_61_2020_.pdf/7c18bd53-43bb-4689-8b6d-0b333a7fcc3b


 

 

06/03/2020 RDC Nº 342: altera a Resolução de Diretoria 
Colegiada - RDC nº 4, de 4 de fevereiro de 2011. 

ANVISA 

04/03/2020 Protocolo Estadual Infecção Humana pelo SARS-
COV-2 (Doença pelo Coronavírus COVID-19)  

SES/MG 

 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5636067/RDC_342_2020_.pdf/87832504-40ad-49ef-bf9f-88bdca07a3ab
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/Coronav%C3%ADrus/Protocolo_Coronavirus_2020_arquivo_vers%C3%A3o_final_05_03_aprovado_com_termo.pdf
https://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2020/Coronav%C3%ADrus/Protocolo_Coronavirus_2020_arquivo_vers%C3%A3o_final_05_03_aprovado_com_termo.pdf

