Tema
Execução do
CEAF

Origem
Tipo
CGCEAF/DAF/ Ofício
SCTIE/MS
Circular

Nº
17

Profissionais de
Saúde

MEC

Portaria

374

Capacitação

GM/MS

Portaria

639

REGULAMENTAÇÃO AF
DATA
Ementa/Resumo
07/05/20 Orientações sobre execução
do Componente
Especializado da Assistência
Farmacêutica (CEAF) no
atual cenário de pandemia
do COVID-19.
03/04/20 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
02/04/20 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).
Cria um cadastro de
profissionais de saúde, para
consulta dos gestores no
enfrentamento a COVID-19.

Status
Vigente

Link

Vigente

http://www.in.gov.br /web/dou/-/portarian374-de-3-de-abrilde-2020-251289249

Vigente

http://www.in.gov.br /en/web/dou//portaria-n639-de31-de-marco-de2020-250847738

http://saude.gov.br/images/pdf/2020/May/18/Of-cio-Circular-n---17-2020--CGCEAF-DAF-SCTIE-MS--0014740655.pdf

Preços
Medicamentos

PR

Medida
Provisória

933

31/03/20

Suspende, pelo prazo que
Vigente
menciona, o ajuste anual de
preços de medicamentos
para o ano de 2020. (60 dias)

http://www.planalto. gov.br/ccivil_03/_At
o20192022/2020/Mpv/mpv
933.htm

Profissionais de
Saúde

MS

Portaria

580

27/03/20

Dispõe sobre a Ação
Vigente
Estratégica "O Brasil
Conta Comigo - Residentes
na área de Saúde", para o
enfrentamento à pandemia
do coronavírus (COVID-19).

http://www.in.gov.br /web/dou/-/portarian580-de-27-demarco-de2020250191376?inheritR edirect=true&redirec
t=%2Fweb%2Fguest %2Fsearch%3Fstart
%3D4%26qSearch%
3Dpandemia

Distribuição,
armazenamento e
transporte de
medicamentos

Anvisa

Resolução
(RDC)

360

27/03/20

Altera a Resolução de Diretoria
Colegiada - RDC n° 304, de 17 de
setembro de 2019, que dispõe sobre as
Boas Práticas de
Distribuição, Armazenagem e de
Transporte de Medicamentos

Vigente

http://www.in.gov.br
/web/dou//resolucaordc-n360-de-27-demarcode-2020250404862

Capacitação

GM/MS

Portaria

580

27/03/20

Execução do
CEAF

CGCEAF/
DAF/SCT
IE/MS

Ofício
Circular

11

25/03/20

Imposto de
Importação

Ministério da
RESOLUÇÃ
Economia/
O
Câmara de
Comércio
Exterior/C
omitêExecutivo
de Gestão

22

25/03/20

Dispõe sobre a Ação Estratégica "O
Vigente
Brasil
Conta Comigo - Residentes na área de
Saúde", para o enfrentamento à pandemia
do coronavírus (COVID-19).
Concede bonificação de 20% sobre o
valor da bolsa paga aos residentes, pelo
prazo de seis meses, como
reconhecimento pelo trabalho prestado e
incentivo ao enfrentamento da epidemia
provocada pelo coronavírus no país.
Novas orientações para o Componente
Vigente
Especializado Assistência Farmacêutica
durante a situação de epidemia de
COVID19

Concede redução temporária, para zero
porcento, da alíquota do Imposto de
Importação ao amparo do artigo 50,
alínea d, do Tratado de Montevidéu de
1980, internalizado pelo Decreto
Legislativo nº 66, de 16 de novembro de
1981, tendo por objetivo facilitar o
combate à pandemia do Corona Vírus /
Covid-19.

Vigente

https://bvsms.saude.
gov.br/bvs/saudelegi
s/gm/2020/prt0580_
30_03_2020.html

http://saude.gov.br/i
mages/pdf/2020/Apr
il/13/Of--cioCircularn---112020-CGCEAFDAFSCTIE-MS--0014141749.pdf
http://www.in.gov.br
/web/dou//resolucao-n-22de25-de-marco-de2020249807290?inheritR
edirect=true&redirec
t=%2Fweb%2Fguest
%2Fsearch%3FqSea
rch%3DCLOROQUI
NA

Anvisa

RDC

357

24/03/20

Estende, temporariamente, as quantidades Vigente
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

http://www.in.gov.br
/en/web/dou//resolucaordc-n357-de-24-demarcode-2020249501721

Anvisa
Controle
Hidroxicloroquina
e Cloroquina

RDC

354

23/03/20

Altera a RDC nº 351/2020

Portaria

492

23/03/20

Institui a Ação Estratégica "O Brasil Conta Vigente
Comigo", voltada aos alunos dos cursos da
área de saúde, para o enfrentamento à
pandemia do coronavírus (COVID-19).

http://www.in.gov.br
/en/web/dou//resolucaordc-n354-de-23-demarcode-2020249317430
https://bvsms.saude.
gov.br/bvs/saudelegi
s/gm/2020/prt0492_
23_03_2020.html

Regras da
Portaria nº
344/1998

Capacitação

GM/MS

Vigente

Financiamento

GM/MS

Portaria

Telemedicina

GM/MS

Portaria

480

467

23/03/20

20/03/20

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.

Vigente

Regulamenta a telemedicina e define
Vigente
que pode contemplar o atendimento
pré-clínico, de suporte assistencial, de
consulta, monitoramento e diagnóstico,
por meio de tecnologia da informação e
comunicação, no âmbito do SUS, bem
como na saúde suplementar e privada.
A regulamentação ainda determina que
os atendimentos promovidos por meio
de dispositivos de telemedicina sejam
registrados em prontuário clínico. A
emissão de receitas e atestados
médicos à distância deverão se dar por
meio do uso de assinatura eletrônica
certificada.

https://bvsms.saude.
gov.br/bvs/saudelegi
s/gm/2020/prt0480_
25_03_2020.html

https://bvsms.saude.
gov.br/bvs/saudelegi
s/gm/2020/prt0467_
23_03_2020_extra.ht ml

Anvisa
Controle
Hidroxicloroquina
e Cloroquina

Declaração
ESPIN

GM/MS

RDC

35

20/03/20

Inclusão dos medicamentos
hidroxicloroquina e cloroquina na
Portaria SVS/MS nº 344/1998

Vigente

http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/port
aria/Resolucao%20n
%C2%BA%20351ANVISA.htm

19/03/20

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

Vigente

https://bvsms.saude.
gov.br/bvs/saudelegi
s/gm/2020/prt0188_
04_02_2020.html

1

Portaria

188

Telemedicina

CFM

Ofício

1756

19/03/20

Financiamento

GM/MS

Portaria

430

19/03/20

Ofício do CFM ao GAB/MS em que
Comunicação
reconhece a possibilidade e a eticidade
da utilização da telemedicina, além do
disposto na Resolução CFM nº 1.643,
de 26 de agosto de 2002, nos
ESTRITOS e SEGUINTES termos:
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 e/ou doença.
Teleinterconsulta: exclusivamente
para troca de informações e opiniões
entre médicos, para auxílio diagnóstico
ou terapêutico.
Estabelece incentivo financeiro federal Vigente
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://portal.cfm.org.
br/images/PDF/2020
_oficio_telemedicina
.pdf

https://bvsms.saude.
gov.br/bvs/saudelegi
s/gm/2020/prt0430_
20_03_2020.html

GAB/SCT Nota
IE/MS
Informativa

1

19/03/20

Orientações para a Assistência
Farmacêutica durante a situação de
epidemia de COVID-19

Saúde
Suplementar

MS

428

19/03/20

Altera a Resolução Normativa - RN nº 428, Vigente
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 infecção pelo
Coronavírus.

https://bvsms.saude.
gov.br/bvs/saudelegi
s/gm/2020/prt0428_
20_03_2020.html

Execução do
CEAF

CGCEAF/ Ofício
DAF/SCT Circular
IE/MS

09

18/03/20

Orientações para o Componente
Especializado Assistência Farmacêutica
durante a situação de epidemia de
COVID19

http://saude.gov.br/i
mages/pdf/2020/Apr
il/13/Of--cioCircular-n--092020-CGCEAFDAFSCTIE-MS.pdf

Portaria
GM/MS

Vigente

https://www.saude.g
ov.br/images/pdf/20
20/marco/23/NotaInformativan---1-GAB-SCTIEMS.pdf

Execução da AF

Vigente

https://www.saude.g
ov.br/images/pdf/20
20/April/08/NotaTecnica134-2020FARMACIAPOPULAR.pdf

Execução da AF

CPFP/CG Nota Técnica 134
AFB/DAF
/SCTIE/M
S

18/03/20

Alterações no programa farmácia popular
devido à situação de emergência de saúde
pública decorrente do coronavírus
(covid19). Atualizada pelo OFÍCIO Nº
498/2020/CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/M
S.

Execução do
CEAF

GM/MS

Portaria

13

06/01/20

Altera regras de execução do CEAF LME 6 meses, validade da LME,
modelo LME

Vigente

http://saude.gov.br/i
mages/pdf/2020/Apr
il/13/PORTARIA-N--132020.pdf

Interlocução
MP/SMS e SES

MP

Portaria

01

01/01/20

Define promotores e procuradores que
atuarão como membros focalizadores
em todos os estados para promover a
interlocução entre os membros do
Ministério Público brasileiro com as
secretarias de saúde estaduais e
municipais, bem como outros órgãos
ligados à temática COVID-19 e com o
próprio Giac.

Vigente

http://www.in.gov.br
/web/dou/-/portariagiac-covidn-1-de-marco-de24-de
249812767?inheritR
2020edirect=true&redirec
t=%2Fweb%2Fguest
%2Fsearch%3FqSea
rch%3Dcovid

Vigente

Telemedicina

CFM

Resolução

Receita digital

Senado

Telemedicina

Câmara

2.228

https://sistemas.cfm.
org.br/normas/visual
izar/resolucoes/BR/2
002/1643

Define e disciplina a prestação de
serviços através da Telemedicina.
Reestabelece os efeitos da
RESOLUÇÃO CFM Nº 1.643, DE 7
DE AGOSTO DE 2002 - Não
menciona assinatura eletrônica.

Vigente
Revisão prevista
após
ESPIN,
conforme
PL
696/2020.

Emenda a PL 696

Libera a dispensação para até 03 vezes
mais o prescrito, durante calamidade
pública.

https://legis.senado.l
Aprovado com
emenda de redação eg.br/sdleggetter/documento?d
m=8082484&disposi
tion=inline

PL

Dispõe sobre o uso da telemedicina
Aprovado.
durante a crise causada pelo
Aguarda
coronavírus (SARSCoV-2). Prevê
SANÇÃO
receituário com assinatura eletrônica ou
digitalizada. Prevê regulamentação da
Telemedicina pelo CFM, após ESPIN.

696

07/08/02

https://legis.senado.l
eg.br/sdleggetter/documento?d
m=8083024&ts=158
5787743828&dispos
ition=inline

