
VISÃO GERAL DA PANDEMIA 

DO COVID-19 NO BRASIL



AÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

• Em 22 de janeiro de 2020, foi ativado o Centro de Operações
de Emergências em Saúde Pública para o novo Coronavírus
(COE-nCoV).

• A ativação desta estratégia está prevista no Plano Nacional de
Resposta às Emergências em Saúde Pública do Ministério da
Saúde (http://bit.ly/planoderespostaemergencia)

• Foi disponibilizado uma página sobre o CoronavÍrus - Covid 19
no site do Ministério da Saúde, onde tem informações para
gestores, profissionais de saúde e população em geral.

http://bit.ly/planoderespostaemergencia


Site: https://saude.gov.br/coronavirus

https://saude.gov.br/coronavirus


Transparência



Profissionais e Gestores de Saúde



TeleSUS



“O Brasil Conta Comigo”

• A Portaria MS nº 492 de 23/03/2020, institui
a Ação Estratégica "O Brasil Conta Comigo"
voltada aos alunos dos cursos de graduação
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
COVID-19, de forma integrada com as
atividades de graduação na área da saúde.

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/PRT/Portaria n%C2%BA 492-20-MS.htm




" Brasil Conta Comigo - Profissionais da Saúde"

• A Portaria MS nº 639/2020, institui a Ação
Estratégica "O Brasil Conta Comigo -
Profissionais da Saúde", com objetivo de
proporcionar capacitação aos profissionais da
área de saúde nos protocolos clínicos do
Ministério da Saúde para o enfrentamento da
Covid-19.

http://www.conass.org.br/conass-informa-n-147-2020-publicada-a-portaria-gm-n-639-que-dispoe-sobre-a-acao-estrategica-o-brasil-conta-comigo-profissionais-da-saude-voltada-a-capacitacao-e-ao-cadastramento-de/


" Brasil Conta Comigo - Profissionais da Saúde"

• serviço social;

• biologia;

• biomedicina;

• educação física;

• enfermagem;

• farmácia;

• fisioterapia e terapia ocupacional;

• fonoaudiologia;

• medicina;

• medicina veterinária;

• nutrição;

• odontologia;

• psicologia; e

• técnicos em radiologia.

22/05 – 418.684 
profissionais cadastrados



CAPACITAÇÕES

• https://coronavirus.saude.gov.br/capacitacao

• Manejo Clínico e Tratamento - Atenção Primária à Saúde

• Manejo Clínico e Tratamento - Atenção Especializada

• Cursos oferecidos em parceria com Universidade Aberta do SUS (UNA-
SUS)

• Conteúdo da parceria SGTES/MS e Associação de Medicina Intensiva 
Brasileira (AMIB)

• Conteúdo da parceria SGTES/MS e Universidade Nove de Julho –
UNINOVE

• Cuidados com a Saúde Mental

• Orientações Gerais

https://coronavirus.saude.gov.br/capacitacao


PAINEL CORONAVIRUS

• https://covid.saude.gov.br/

https://covid.saude.gov.br/



