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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20 DE MARÇO DE 2020 
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. 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 927, DE 22 DE MARÇO DE 2020 
Dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo 
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (covid-19), e dá outras providências. 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 928, DE 23 DE MARÇO DE 2020 
Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 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 de março de 2020. 





https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46596-saude-amplia-testes-para-profissionais-de-saude-e-seguranca 



O Ministério da Saúde está ampliando 
para 22,9 milhões o número de testes que 

serão distribuídos para diagnosticar o 
Covid-19 no Brasil 

Até o momento, 32,5 mil testes já 
foram distribuídos na rede pública 
de saúde em todo o país. 

https://pt.dreamstime.com/ https://www.canstockphoto.com.br/ 
https://www.elmundo.es/ 





• SVS/MS 

• 6.690.000 máscaras 

• Profissionais de saúde, PF, Hosp. Federais 

• Admnistração penitenciária 

 



https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.datasus.guardioes 



https://www.dropbox.com/sh/exwl761996uct3s/AAAxEnJXcdoxH00HXVlBPeMua?dl=0&preview=WhitePaper-COVID19Br-KAV.pdf 

https://g1.globo.com/mundo/blog/helio-gurovitz/post/2020/03/26/sem-acoes-faltara-uti-para-42-mil.ghtml 



• No cenário-base, o vírus se 
propaga com parâmetros 
compatíveis com os verificados 
em Wuhan: 30% de crescimento 
diário dos infectados no início da 
epidemia e 0,5% da população 
infectada no final 

• No segundo cenário, mais 
pessimista, a doença se propaga 
com a mesma velocidade, mas 
atinge bem mais gente: 3% da 
população. Trata-se de um 
cenário ainda conservador, se 
levarmos em conta que o total de 
infectados numa epidemia dessa 
natureza sem nenhum tipo de 
controle chegaria a entre 20% e 
60% dos brasileiros 

• No terceiro cenário, a doença 
atinge a mesma parcela da 
população que no primeiro 
(0,5%), mas políticas de 
isolamento, distanciamento 
social e outros controles 
reduzem a velocidade de 
propagação à metade (15% ao 
dia). Com isso, a infecção se 
estende no tempo, achatando a 
curva de contágio 

• No quarto cenário, além das 
políticas adotadas para deter o 
vírus, os hospitais adiam todas as 
cirurgias eletivas – na avaliação 
de Vecina, isso liberaria em torno 
de 30% da capacidade nas UTIs – 
e também há um investimento 
suficiente para ampliá-la em 10% 
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3 % 6.300.000 

22,7 mil leitos privados – 48.000.000 
21,5 mil leitos públicos 

https://g1.globo.com/mundo/blog/helio-gurovitz/post/2020/03/26/sem-acoes-faltara-uti-para-42-mil.ghtml 



https://g1.globo.com/mundo/blog/helio-gurovitz/post/2020/03/26/sem-acoes-faltara-uti-para-42-mil.ghtml 





https://www.youtube.com/user/TVNBR/videos 



https://olhardigital.com.br/ 



https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/decretos-do-governo-de-sp-com-medidas-de-prevencao-e-combate-ao-novo-coronavirus/ 



https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/25/hospital-albert-einstein-quer-contratar-599-enfermeiros-para-atuarem-no-
hospital-de-campanha-no-pacaembu.ghtml 





https://www.saude.rj.gov.br/ 



https://www.saude.rj.gov.br/noticias/2020/03/secretaria-de-saude-lanca-tres-editais-para-o-enfrentamento-ao-coronavirus 



https://www.saude.mg.gov.br/ 



http://www.campogrande.ms.gov.br/cgnoticias/noticias/prefeitura-monta-acao-para-atender-migrantes-e-moradores-em-
situacao-de-rua/ 



https://www.saoluis.ma.gov.br/ 



http://portal.cfmv.gov.br/noticia/index/id/6445/secao/6 



itens de consumo (seringas, agulhas, máscaras e aventais), medicamentos 
(anestésicos e antibióticos), e equipamentos, como monitores multiparamétricos, 
bombas de infusão e ventiladores pulmonares para o tratamento de pacientes com o 
coronavírus.  

http://jornalcidadesonline.com.br/noticias/jaboticabal/ler.php?ler_id=16&unesp-ajuda-o-municipio-de-jaboticabal-na-luta-
contra-a-covid-19!!! 





Adaptado de https://gartic.com.br/fergalic/desenho-jogo/1232557136 



https://www.ufrgs.br/educasaude/a-ofensiva-raivosa-no-desmonte-do-sus/ 



https://www.novoclique.com.br/ 
https://www.respeitequemcuida.com.br/ 

https://hospitalar-ats.com.br/ 

daniel.brandespim@ufrpe.br 


