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OBJETIVO
O objetivo é dar ampla ciência sobre as normas publicadas em nível nacional, concernentes
à pandemia da Covid-19, estabelecendo-se um material único de consulta e acesso aos
respectivos atos normativos.

AREAS ENVOLVIDAS
Todos os departamentos administrativos da UnitedHealth Group.

ATOS NORMATIVOS APLICÁVEIS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL
1. Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
Norma e nº

Decisão

Emenda e link
A Diretoria Colegiada da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS,
no uso de suas atribuições legais, em deliberação através da 3ª Reunião
Extraordinária de 12/03/2020 decidiu aprovar a suspensão dos efeitos do art. 3º, XII e
XIII, da Resolução Normativa nº 259 de 2011 condicionada a alteração para a fase de
mitigação do Plano de Contingência do Ministério da Saúde.
http://www.in.gov.br/web/dou/-/decisao-de-12-de-marco-de-2020-247800099

Notícia

Informa que prazo da RN 259 poderão ser suspensos.

Páginá1
Quálidáde Nácionál_2020

http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/consumidor/5408-prazos-para-realizacao-deprocedimentos-eletivos-poderao-ser-ampliados

ANS orienta: consultas, exames e cirurgias que não sejam urgentes devem ser
adiados.
Notícia

http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/consumidor/5426-ans-orienta-consultasexames-e-cirurgias-que-nao-sejam-urgentes-devem-ser-adiados

Anunciada suspensão de prazo de ressarcimento ao SUS, NIP não assistencial.
Reunião de
Diretoria

http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/consumidor/5437-diretoria-colegiada-da-ans-

Colegiada

debate-acoes-sobre-o-coronaviurs

Altera a Resolução Normativa - RN nº 428, de 07 de novembro de 2020, 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
infecção pelo Coronavírus.
RN nº 453/2020
http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=
PDFAtualizado&format=raw&id=Mzg2MQ==

Notícia

Após a Reunião DICOL realizada na última terça-feira (dia 31/03), a Agência liberou
as seguintes Notas Técnicas que embasaram suas discussões e deliberações:
Nota Técnica nº 3 – Apontar os aspectos da regulação do setor de saúde suplementar
realizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar que se relacionam com a
telessaúde;
Nota Técnica nº 4 – Manifestação complementar à Nota Técnica nº 3;
Nota Técnica nº 5 – Flexibilizações normativas visando minimizar os impactos da
pandemia de COVID19;
Nota Técnica nº 7 – Cobertura assistencial dos atendimentos realizados por meios
remotos, empregando-se tecnologias que viabilizem o atendimento não presencial
(telessaúde);
Nota Técnica nº 10 - Medidas regulatórias temporárias em razão da COVID-19.

2. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
Norma e nº

Despacho nº
37/2020

Emenda e link
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 15, III e IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999,
aliado ao art. 53, IX, §§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de
Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve aprovar a
abertura do Processo Administrativo de Regulação, em Anexo, com dispensa de
Análise de Impacto Regulatório (AIR) e de Consulta Pública (CP) previstas,
respectivamente, no art. 12 e no § 2º do art. 29 da Portaria nº 1.741, de 12 de
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dezembro de 2018, conforme deliberado em reunião realizada em 17 de março de
2020, e eu, Diretor-Presidente Substituto, determino a sua publicação.
http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-n-37-de-17-de-marco-de-2020-248879099
Orientações para a prevenção e o controle de infecções pelo novo Coronavírus (sarscov-2) em instituições de longa permanência para idosos (ilpi).
Nota Técnica
CVIMS/GGTES/A
NVISA nº
05/2020

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/NOTA+T%C3%89CNI
CA+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+COR
ONAV%C3%8DRUS+EM+INSTITUI%C3%87%C3%95ES+DE+LONGA+P
ERMAN%C3%8ANCIA+PARA+IDOSOS%28ILPI%29/8dcf5820-fe26-49ddadf9-1cee4e6d3096
Define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para a exposição
à venda de preparações antissépticas ou sanitizantes oficiais, em virtude da
emergência de saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2.

RDC nº 347/2020
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5809525/%282%29RDC_347_2020_COM
P.pdf/258ca133-2952-4053-97f4-581baa9d1428

RDC nº 348/2020

Define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para tratamento
de petições de registro de medicamentos, produtos biológicos e produtos para
diagnóstico in vitro e mudança pós-registro de medicamentos e produtos biológicos
em virtude da emergência de saúde pública internacional decorrente do novo
Coronavírus.
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5815062/RDC_348_2020_.pdf/ea3791b2ca73-4ae9-83b8-1882f1e80662

RDC nº 349/2020

Define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para tratamento
de petições de regularização de 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.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-349-de-19-de-marco-de-2020249028270

RDC nº 350/2020

Define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para a fabricação
e comercialização de preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais sem prévia
autorização da Anvisa e dá outras providências, em virtude da emergência de saúde
pública.
http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-rdc-n-350-de-19-de-marco-de-2020249028045

Portaria nº
309/2020

Dispõe sobre a instituição de Força-Tarefa no âmbito da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária para atuação nas medidas de controle e contenção do COVID-19

Páginá3
Quálidáde Nácionál_2020

nos Postos de Vigilância Sanitária situados nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo
e Santa Catarina.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-309-de-21-de-marco-de-2020-249098405

Resolução nº
353/2020

Delega ao Órgão de Vigilância Sanitária ou equivalente nos Estados e no Distrito
Federal a competência para elaborar a recomendação técnica e fundamentada
relativamente ao estabelecimento de restrições excepcionais e temporárias por
rodovias de locomoção interestadual e intermunicipal.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/03/2020&jornal=602
&pagina=5&totalArquivos=6
Altera a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 351, de 20 de março de 2020.

Resolução nº
354/2020

Resolução nº
355/2020

Resolução nº
356/2020

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/03/2020&jornal=602
&pagina=5&totalArquivos=6
Dispõe sobre a suspensão dos prazos processuais afetos aos requerimentos de atos
públicos de liberação de responsabilidade da Anvisa em virtude da emergência de
saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/03/2020&jornal=602
&pagina=5&totalArquivos=6
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.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/03/2020&jornal=602
&pagina=5&totalArquivos=6

Resolução nº
357/2020

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).
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/03/2020&jornal=602
&pagina=2&totalArquivos=3

Resolução nº
358/2020

Dispõe sobre os requisitos sanitários para a importação realizada por pessoa física
pela modalidade de remessa postal, remessa expressa e bagagem acompanhada
durante a pandemia do Novo Coronavírus.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/03/2020&jornal=602
&pagina=3&totalArquivos=3
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Resolução nº
364/2020

Resolução nº
366/2020

Suspende os efeitos da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 302/2005, em
caráter temporário e excepcional, para os Laboratórios Federais de Defesa
Agropecuária (LFDA) que irão realizar análises para o diagnóstico da COVID-19.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=602&pagina=1&data=
01/04/2020&totalArquivos=1
Dispõe sobre a importação de produtos para diagnóstico in vitro de Coronavírus
durante a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
Novo Coronavírus.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/04/2020&jornal=600
&pagina=4&totalArquivos=4
Dispõe sobre o controle de importação e exportação de substâncias, plantas e
medicamentos sujeitos a controle especial, e dá outras providências.

Resolução nº
367/2020

Resolução nº
368/2020

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/04/2020&jornal=515
&pagina=112&totalArquivos=129
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.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/04/2020&jornal=515
&pagina=115&totalArquivos=129

Resolução nº
370/2020

Altera a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 352/2020, que dispõe sobre a
autorização prévia para fins de exportação de matéria-prima, produto semi-elaborado,
produto a granel ou produto farmacêutico acabado destinados ao combate da COVID19.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=600&pagina=1&data=
13/04/2020&totalArquivos=1

3. Casa Civil
Norma e nº

Portaria nº
120/2020

Emenda e link
Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros
oriundos da República Bolivariana da Venezuela, conforme recomendação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-120-de-17-de-marco-de-2020-248564454

Portaria nº
125/2020

Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros
oriundos dos países que relaciona, conforme recomendação da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – Anvisa.
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http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-125-de-19-de-marco-de-2020-248881224

Portaria nº

Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros
oriundos dos países que relaciona, conforme recomendação da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – Anvisa.

126/2020
http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/consumidor/5426-ans-orienta-consultasexames-e-cirurgias-que-nao-sejam-urgentes-devem-ser-adiados

Portaria nº

Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País, por via
terrestre, de estrangeiros provenientes da República Oriental do Uruguai, conforme
recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.

132/2020
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-132-de-22-de-marco-de-2020-249098650

Portaria nº
133/2020

Portaria nº

Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no país de estrangeiros
provenientes dos países elencados, conforme recomendação da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - Anvisa.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=602&pagina=1&data=
23/03/2020&totalArquivos=6
Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros
por transporte aquaviário, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - Anvisa.

47/2020
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-47-de-26-de-marco-de-2020-249861855

Portaria nº
152/2020

Portaria nº

Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de
estrangeiros, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=602&pagina=1&data=
27/03/2020&totalArquivos=1
Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros
provenientes da República Bolivariana da Venezuela, conforme recomendação da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.

158/2020
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=601&pagina=1&data=
31/03/2020&totalArquivos=1

4. Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Norma e nº
Portaria nº
151/2020

Emenda e link
Dispõe sobre a criação do Cadastro Nacional de Profissionais Voluntários (CNPV) para
o enfrentamento da crise provocada pela pandemia da COVID-19.
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-151-de-19-de-marco-de-2020-249089712
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Dispõe sobre a fiscalização quanto à disponibilização dos Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) para o enfrentamento da crise provocada pela Pandemia do COVID-19.
Resolução nº
517/2020

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-517-de-25-de-marco-de-2020249806148
Dispõe sobre regulamentação de serviços psicológicos prestados por meio de
Tecnologia da Informação e da Comunicação durante a pandemia do COVID-19.

Resolução nº
4/2020

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/03/2020&jornal=515
&pagina=251&totalArquivos=254

5. Conselho Federal de Enfermagem
Norma e nº

Resolução nº
633/2020

Emenda e link
Normatiza "ad referendum" do Plenário do Cofen, a atuação dos profissionais de
Enfermagem, no âmbito de suas competências legais, na assistência do Atendimento
Pré-hospitalar, bem como nas Centrais de Regulação das Urgências que atuam em
serviços públicos e privados, civis ou militares de Atendimento Pré-hospitalar (APH)
e/ou Centrais de Regulação das Urgências (CRU).

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/03/2020&jornal=
515&pagina=100&totalArquivos=102

Resolução nº
634/2020

Autoriza e normatiza, "ad referendum" do Plenário do Cofen, a teleconsulta de
enfermagem como forma de combate à pandemia provocada pelo novo Coronavírus
(Sars-Cov-2), mediante consultas, esclarecimentos, encaminhamentos e orientações
com uso de meios tecnológicos, e dá outras providências.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/03/2020&jornal=
515&pagina=117&totalArquivos=122

Resolução nº
636/2020

Dispõe sobre a participação dos profissionais de enfermagem, inscritos no Sistema
Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na 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), instituída pelo Ministério da Saúde, e dá outras providências.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2020&jornal=
515&pagina=174&totalArquivos=177

Resolução nº
637/2020

Autoriza, em caráter excepcional, "ad referendum" do Plenário do Cofen, em virtude
da situação gerada pela pandemia da COVID-19, os Conselhos Regionais de
Enfermagem a concederem inscrição profissional aos egressos de cursos de
enfermagem, de qualquer nível de formação, sem que tenham colado grau, mediante
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apresentação de declaração de conclusão de curso emitida pela respectiva instituição
de ensino, e dá outras providências.

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-637-de-6-de-abril-de-2020251488387

6. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia
Norma e nº

Resolução nº
4/2020

Emenda e link
Regulamenta as aplicações das técnicas radiológicas à distância por comando
remoto.
A Resolução define como comando remoto a modalidade de telerradiologia, na qual o
exame de imagem é realizado simultaneamente entre duas unidades distintas, sendo
uma remota e outra presencial.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/04/2020&jornal=
515&pagina=144&totalArquivos=146

7. Conselho Federal de Medicina
Norma e nº

Ofício CFM nº
1756/2020 COJUR

Emenda e link
EM CARÁTER DE EXCEPCIONALIDADE E ENQUANTO DURAR A BATALHA DE
COMBATE AO CONTÁGIO DA COVID-19, reconhece a possibilidade e a eticidade da
utilização da telemedicina, além do disposto na Resolução CFM n° 1.643, de 26 de
agosto de 2002: Teleorientação, para que profissionais da medicina realizem à
distância a orientação e o encaminhamento de pacientes em isolamento;
Telemonitoramento, ato realizado sob orientação e supervisão médica para
monitoramento ou vigência à distância de parâmetros de saúde elou doença;
Teleinterconsulta, exclusivamente para troca de informações e opiniões entre médicos,
para auxílio diagnóstico ou terapêutico.
http://portal.cfm.org.br/images/PDF/2020_oficio_telemedicina.pdf

Posição do CFM
sobre a
pandemia de
COVID-19, em
17 de março de
2020

Contexto, análise de medidas e recomendações.
http://portal.cfm.org.br/images/stories/pdf/covid-19_cfm.pdf
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8. Ministério da Educação
Norma e nº

Emenda e link
Dispõe sobre a atuação dos alunos dos cursos da área de saúde no combate à
pandemia do COVID-19 (Coronavírus).

Portaria nº
356/2020

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-356-de-20-de-marco-de-2020-249090908

9. Ministério da Justiça e Segurança Pública
Norma e nº

Emenda e link
Dispõe sobre a compulsoriedade das medidas de enfrentamento da emergência de
saúde pública previstas na Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.

Portaria
Interministerial
nº 5/2020

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-interministerial-n-5-de-17-de-marco-de2020-248410549

10. Ministério da Saúde
Norma e nº

Emenda e link
Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV).

Portaria nº
188/2020

Portaria nº
237/2020

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereiro-de-2020241408388
Inclui leitos e procedimentos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses,
Próteses e Materiais Especiais (OPM) do SUS, para atendimento exclusivo dos
pacientes com COVID-19.
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-237-de-18-de-marco-de-2020-249024782

Portaria nº
2952/2011

Regulamenta, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o Decreto nº 7.616, de 17
de novembro de 2011, que dispõe sobre a declaração de Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN) e institui a Força Nacional do Sistema Único
de Saúde (FN-SUS).
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2952_14_12_2011.html
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Portaria nº
356/2020

Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de
6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus
(COVID-19).
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-356-de-11-de-marco-de-2020-247538346

Portaria nº
384/2020

Aprova a Resolução GMC Nº 29/15 Requisitos de Boas Práticas para Organização e
Funcionamento dos Serviços de Terapia Intensiva Adulto, Pediátrica e Neonatal
(Revogação da Res. GMC Nº 28/04).
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-384-de-12-de-marco-de-2020-248070657
Estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade-MAC, a ser disponibilizado aos
Estados e Distrito Federal, destinados às ações de saúde para o enfrentamento do
Coronavírus - COVID 19.

Portaria nº
395/2020

Portaria nº
397/2020

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-395-de-16-de-marco-de-2020-estabelecerecurso-do-bloco-de-custeio-das-acoes-e-servicos-publicos-de-saude-grupo-deatencao-de-media-e-alta-complexidade-mac-a-ser-disponibilizado-aos-estados-edistrito-federal-destinados-as-acoes-de-saude-para-oAltera as Portarias de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, nº 5 de
28 de setembro de 2017, e nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor
sobre o Programa Saúde na Hora, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica.
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-397-de-16-de-marco-de-2020-248166248

Portaria nº
414/2020

Portaria nº
428/2020

Autoriza a habilitação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Pediátrico,
para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19.
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-414-de-18-de-marco-de-2020-249025222
Dispõe sobre as medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (covid-19) no âmbito
das unidades do Ministério da Saúde no Distrito Federal e nos Estados.
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-428-de-19-de-marco-de-2020-249027772

Portaria nº
430/2020

Estabelece incentivo financeiro federal de custeio no âmbito da Atenção Primária à
Saúde, em caráter excepcional e temporário, com o objetivo de apoiar o
funcionamento em horário estendido das Unidades de Saúde da Família (USF) ou
Unidades Básicas de Saúde (UBS) no país, para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (covid-19).
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-430-de-19-de-marco-de-2020-249027837

Portaria nº
431/2020

Homologa adesão das Unidades de Saúde da Família (USF) ao Programa Saúde na
Hora.
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http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-431-de-19-de-marco-de-2020-249027952

Portaria nº
454/2020

Portaria nº
458/2020

Declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do
Coronavírus (covid-19).
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-454-de-20-de-marco-de-2020-249091587
Dispõe sobre as medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (covid-19) no âmbito
das unidades do Ministério da Saúde no Distrito Federal e nos Estados.
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-458-de-20-de-marco-de-2020-249091579

Portaria nº
467/2020

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.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-467-de-20-de-marco-de-2020-249312996

Portaria nº
492/2020

Institui a Ação Estratégica "O Brasil Conta Comigo", voltada aos alunos dos cursos da
área de saúde, com o objetivo de otimizar a disponibilização de serviços de saúde no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) para contenção da pandemia do
Coronavírus.
O programa, basicamente, permite a realização do estágio curricular para os alunos
dos cursos de graduação em Medicina, Enfermagem, Fisioterapia e Farmácia das
instituições indicadas, antes que tenham terminado o curso.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/03/2020&jornal=
602&pagina=4&totalArquivos=6

Estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, a
ser disponibilizado aos estados e Distrito Federal, destinados às ações de saúde para
o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19.
Portaria nº
480/2020

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/03/2020&jornal=
515&pagina=80&totalArquivos=102

Prorroga os prazos de qualificação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24.
Portaria nº
515/2020

Portaria nº
245/2020

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/03/2020&jornal=
515&pagina=86&totalArquivos=102

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.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-245-de-24-de-marco-de-2020-249806240
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Portaria nº
561/2020

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.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-561-de-26-de-marco-de-2020-249862049
Autoriza a habilitação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulto para
atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19.

Portaria nº
568/2020

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=601&pagina=1&dat
a=26/03/2020&totalArquivos=1

Inclui medicamento pertencente ao Componente Especializado da Assistência
Farmacêutica (CEAF) na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses
e Materiais Especiais do SUS.
Portaria nº
242/2020

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/03/2020&jornal=
515&pagina=90&totalArquivos=122

Dispõe sobre a Ação Estratégica "O Brasil Conta Comigo - Residentes na área de
Saúde", para o enfrentamento à pandemia do Coronavírus (COVID-19).
Portaria nº
580/2020

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/03/2020&jornal=
515&pagina=75&totalArquivos=254

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).
Portaria nº
639/2020

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/04/2020&jornal=
515&pagina=76&totalArquivos=167

Estabelece regras, de forma excepcional, para as transferências de recursos do Bloco
de Custeio Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
– MAC, pelo período de 90 (noventa) dias.
Portaria nº
662/2020

Portaria nº
732/2020

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/04/2020&jornal=
515&pagina=76&totalArquivos=167

Prorroga os prazos de qualificação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU 192), enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019.

Páginá12
Quálidáde Nácionál_2020

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/04/2020&jornal=
515&pagina=111&totalArquivos=125

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.
Portaria nº
758/2020

Portaria nº
774/2020

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=602&pagina=1&dat
a=09/04/2020&totalArquivos=1

Estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde
- Grupos do Piso de Atenção Básica-PAB e de Atenção de Média e Alta
Complexidade-MAC, a ser disponibilizado aos Estados, Distrito Federal e Municípios,
destinados ao custeio de ações e serviços relacionados à atenção primária à saúde e
à assistência ambulatorial e hospitalar decorrente do Coronavírus - COVID 19.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/04/2020&jornal=
600&pagina=60&totalArquivos=90

Portaria
Conjunta nº
01/2020

Estabelece procedimentos excepcionais para sepultamento e cremação de corpos
durante a situação de pandemia do Coronavírus, com a utilização da Declaração de
Óbito emitida pelas unidades de saúde, apenas nas hipóteses de ausência de
familiares ou de pessoas conhecidas do obituado ou em razão de exigência de saúde
pública, e dá outras providências.
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/SEI-CNJ-0857532-Portaria.pdf2.pdf

11. Poder Legislativo
Norma e nº

Decreto
Legislativo nº
6/2020

Emenda e link
Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do
Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março
de 2020.
http://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-legislativo-249090982

Lei nº
12.340/2010

Dispõe sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos
Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de ações de prevenção em
áreas de risco de desastres e de resposta e de recuperação em áreas atingidas por
desastres e sobre o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa
Civil; e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12340.htm
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Lei nº
13.979/2020

Lei nº
13.982/2020

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm
Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispor sobre parâmetros
adicionais de caracterização da situação de vulnerabilidade social para fins de
elegibilidade ao benefício de prestação continuada (BPC), e estabelece medidas
excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus (Covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se refere
a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/04/2020&jornal=600
&pagina=1&totalArquivos=4

Lei nº
13.989/2020

Dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise causada pelo Coronavírus (SARSCoV-2)
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13989.htm

12. Planalto
Norma e nº

Decreto nº
10.211/2020

Decreto nº
10.212/2020

Emenda e link
Dispõe sobre o Grupo Executivo Interministerial de Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional e Internacional - GEI-ESPII.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10211.htm#art9
Promulga o texto revisado do Regulamento Sanitário Internacional, acordado na 58ª
Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, em 23 de maio de 2005.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10212.htm
Institui o Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos daCovid-19.

Decreto nº
10.277/2020

http://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.277-de-16-de-marco-de-2020-248166483

Decreto nº
10.278/2020

Regulamenta o disposto no inciso X do caput do art. 3º da Lei nº 13.874, de 20 de
setembro de 2019, e no art. 2º-A da Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, para
estabelecer a técnica e os requisitos para a digitalização de documentos públicos ou
privados, a fim de que os documentos digitalizados produzam os mesmos efeitos
legais dos documentos originais.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10278.htm
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Decreto nº
10.279/2020

Altera o Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017, que regulamenta dispositivos da
Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, dispõe sobre a simplificação do atendimento
prestado aos usuários dos serviços públicos, institui o Cadastro de Pessoas Físicas CPF como instrumento suficiente e substitutivo para a apresentação de dados do
cidadão no exercício de obrigações e direitos e na obtenção de benefícios, ratifica a
dispensa do reconhecimento de firma e da autenticação em documentos produzidos
no País e institui a Carta de Serviços ao Usuário.
http://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.279-de-18-de-marco-de-2020-248810031

Decreto nº
10.282/2020

Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços
públicos e as atividades essenciais.
http://www.in.gov.br/web/dou/-/republicacao-249098206
Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir as atividades e
os serviços relacionados à imprensa como essenciais.

Decreto nº
10.288/2020

Decreto nº
7.257/2010

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.288-de-22-de-marco-de-2020249098577
Regulamenta a Medida Provisória no 494 de 2 de julho de 2010, para dispor sobre o
Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC, sobre o reconhecimento de situação de
emergência e estado de calamidade pública, sobre as transferências de recursos para
ações de socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e
reconstrução nas áreas atingidas por desastre, e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7257.htm

Decreto nº
7.616/2011

Dispõe sobre a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
- ESPIN e institui a Força Nacional do Sistema Único de Saúde - FN-SUS.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7616.htm
Dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da
pandemia dacovid-19.

MP nº 925/2020

MP nº 926/2020

MP nº 927/2020

http://www.in.gov.br/web/dou/-/medida-provisoria-n-925-de-18-de-marco-de-2020248810143
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.
http://www.in.gov.br/web/dou/-/medida-provisoria-n-926-de-20-de-marco-de-2020249094248
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.
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http://www.in.gov.br/web/dou/-/medida-provisoria-n-927-de-22-de-marco-de-2020249098775

MP nº 928/2020

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.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=602&pagina=1&data=
23/03/2020&totalArquivos=6
Suspende, pelo prazo que menciona, o ajuste anual de preços de medicamentos para
o ano de 2020.

MP nº 933/2020

Medida
Provisória nº
936/2020

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=601&pagina=1&data=
31/03/2020&totalArquivos=1
Institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe
sobre medidas trabalhistas complementares 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), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e dá
outras providências.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=603&pagina=1&data=
01/04/2020&totalArquivos=4

Medida
Provisória nº
938/2020

Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que
recebem recursos do Fundo de Participação dos Estados - FPE e do Fundo de
Participação dos Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as dificuldades
financeiras decorrentes 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).
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=601&pagina=1&data=
02/04/2020&totalArquivos=28

Decreto nº
10.308/2020

Dispõe sobre requisição de bens e serviços prestados por empresas públicas
vinculadas ao Ministério da Infraestrutura durante o período do estado de calamidade
pública decorrente da pandemia de Coronavírus (covid-19).
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/04/2020&jornal=515
&pagina=9&totalArquivos=146

Medida
Provisória nº
939/2020

Abre crédito extraordinário, em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e
Municípios, no valor de R$ 16.000.000.000,00.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/04/2020&jornal=601
&pagina=1&totalArquivos=28
Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Saúde, no valor de R$
9.444.373.172,00.
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Medida
Provisória nº
940/2020

Medida
Provisória nº
941/2020

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/04/2020&jornal=601
&pagina=1&totalArquivos=28
Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Educação, da Saúde e da
Cidadania, no valor de R$ 2.113.789.466,00, para os fins que especifica.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/04/2020&jornal=601
&pagina=1&totalArquivos=28
Institui o Conselho de Solidariedade para Combate à Covid-19 e aos seus Efeitos
Sociais e Econômicos.

Decreto nº
10.311/2020

Medida
Provisória nº
944/2020

Medida
Provisória nº
946/2020

Decreto nº
10.316/2020

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/04/2020&jornal=601
&pagina=6&totalArquivos=8
Institui o Programa Emergencial de Suporte a Empregos, que é destinado às pessoas
jurídicas a que se refere o art. 1º da Medida Provisória, com receita bruta anual
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais), calculada com base no exercício de 2019.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/04/2020&jornal=601
&pagina=5&totalArquivos=8
Dispõe sobre a extinção do Fundo PIS-Pasep, instituído pela Lei Complementar nº 26,
de 11 de setembro de 1975, e a transferência de seu patrimônio para o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, regido pela Lei nº 8.036, de 11 de maio de
1990.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/04/2020&jornal=601
&pagina=9&totalArquivos=14
Regulamenta a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, que estabelece medidas
excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus (covid-19).
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/04/2020&jornal=601
&pagina=10&totalArquivos=14

Medida
Provisória nº
947/2020

Abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Saúde no valor de R$
2.600.000.000,00, para os fins que especifica.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=600&pagina=1&data=
08/04/2020&totalArquivos=2

13. Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Norma e nº

Emenda e link
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Estabelece medida extraordinária e temporária quanto à comercialização de
Equipamentos de Proteção Individual - EPI de proteção respiratória para o
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID19). (Processo nº 19966.100318/2020-61).
Portaria nº
9.471/2020
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/04/2020&jornal=
515&pagina=34&totalArquivos=129

14. Agência Nacional de Transportes Aquaviários
Norma e nº

Emenda e link
Revisa e consolida as medidas em resposta à emergência de saúde pública no âmbito
do transporte aquaviário e das instalações portuárias em razão da epidemia do
Coronavírus (COVID-19).

Resolução nº
7.653/2020

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/04/2020&jornal=
515&pagina=43&totalArquivos=167

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este documento está atualizado até 16 de abril de 2020.
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