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MUNDO: CENÁRIO GLOBAL DA PANDEMIA DO COVID-19

Fonte: OMS - https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd atualizado: 30/03/2020, 18:00, GMT-3
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BRASIL: CENÁRIO NACIONAL DA PANDEMIA DO COVID-19

Fonte: Mapa elaborado pela equipe CES com dados do Ministério da Saúde https://covid.saude.gov.br/, atualizado 30/03/2020 até 17:00

Conforme informações divulgadas pelo
Ministério da Saúde*, até o momento, a
maioria dos casos graves ocorreu com
pacientes entre 30 e 80 anos, sendo o
número de óbitos superior na faixa acima de
80 anos. Além disso, entre os infectados, 42%
são mulheres e 58% homens.

Fonte: Gráfico elaborado pela equipe CES com dados do Ministério
da Saúde conforme coletiva do dia 30/03/2020.
*Entrevista coletiva realizada em 26/03/2020.
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ESTUDOS DE CENÁRIO

A Comissão da Saúde - CES - tem acompanhado a evolução da pandemia do COVID-19, com
especial dedicação, desde o início deste ano. Em sua missão de articulação interinstitucional, com atenção
destacada para o fomento à atuação preventiva e resolutiva ministerial, a Comissão se mantém atenta aos
estudos, modelos e análises técnicas que têm sido desenvolvidos por especialistas de diversas áreas de
conhecimento.
À essa evidência, mantém contato com o Prof. Dr. Tarcísio M. Rocha Filho, do Centro Internacional
de Física da Universidade de Brasília, integrante de grupo de pesquisa que estuda o avanço da pandemia no
país, especialmente em grandes centros urbanos. O grupo produziu artigo sobre a evolução do COVID-19 na
cidade de São Paulo e elaborou para a comissão Nota Técnica Sintética, em referência ao Distrito Federal.
Os estudos e projeções desenvolvidos pela equipe levam em consideração os parâmetros observados na
China e partem da base de um cenário em que não há adoção de quaisquer medidas de contenção; projetam,
então, cenários mais drásticos de alastramento do vírus. Vale ainda ressaltar que a menção a esse material
possui cunho meramente informativo, sem implicar de forma alguma o posicionamento da Comissão,
que mantém articulação com outros grupos de pesquisa de variadas instituições acadêmicas, a fim de se
manter atualizada, e atualizar o MP Brasileiro, às diversas perspectivas relativas a este cenário pandêmico.
Ademais, na esteira dessa sistemática de atuação, a CES está contando também com a valiosa
parceria da Secretaria de Gestão Estratégica da Secretaria Geral do CNMP, que trabalha contribuindo com
a avaliação do material técnico levantado, bem como na consolidação e análise de dados. Os gráficos abaixo
são um primeiro fruto dessa parceria e estão também disponíveis para acesso em Painel com ferramenta de
filtro que permite mudar alguns parâmetros de análise. Registre-se que o trabalho está em constante
desenvolvimento e aperfeiçoamento.

Conforme se observa, as curvas dos
gráficos se apresentam de forma
variada em cada unidade da
federação,
considerando
as
peculiaridades locais e as medidas de
contenção adotadas dentro de suas
competências constitucionais.

Fonte: Material elaborado pela SGE com dados do
Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais de
Saúde, atualizado 30/03/2020
https://public.tableau.com/profile/cnmp#!/vizhome/DadosdoCOVID-19/COVID-19
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ATUAÇÃO DA COMISSÃO DA SAÚDE

Considerando a situação emergencial, que exige a ação coordenada do Ministério Público e voltada
ao princípio constitucional da unidade, o procurador-geral da República e presidente do Conselho Nacional
do Ministério Público, Augusto Aras, instituiu, em 16 de março, o Gabinete Integrado de Acompanhamento
da Epidemia Covid-19 (Giac-Covid-19). A finalidade do gabinete é promover o trabalho conjunto,
interinstitucional e direcionado à atuação preventiva, extrajudicial e resolutiva do Ministério Público
brasileiro no esforço nacional de contenção da epidemia.
A Comissão da Saúde, que entre suas finalidades possui a de facilitar a integração e o
desenvolvimento do Ministério Público brasileiro nessa tutela, participa ativamente das discussões com o
Ministério Público Federal para o desenvolvimento desta estratégia de atuação articulada integrando o
Grupo Executivo da Coordenação Nacional Finalística do Giac-Covid-19.
A atuação da CES no Giac vem se pautando no desenvolvimento e na consolidação de estratégias de
cooperação, coordenação e diálogo entre os diversos ramos e unidades do Ministério Público. Foi
perseguindo esse objetivo que, em 19 de março de 2020, logo após a criação do Giac-COVID-19 e juntamente
com e a Coordenadora da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF (que também exerce funções de
Coordenação Nacional Finalística do Giac), a CES expediu o Ofício Circular conclamando a todos os
Procuradores-Gerais a integrarem este esforço concentrado de colaboração interinstitucional.
A demonstração do caráter colaborativo, articulado e dialógico desenvolvido pela CES em sua
atuação ante a crise do COVID-19 mostra-se também pelo modo que vem de dirigindo aos ramos e unidades
do MP Brasileiro. A Recomendação Conjunta expedida pela Corregedoria Nacional e pela CES, no dia 19 de
março, também destaca este modo de atuar da instituição.
Entre as primeiras medidas adotadas está a formação de canais de parceria, diálogo e colaboração
com as principais autoridades sanitárias do país. Já na primeira semana de atuação, a CES, como integrante
do GIAC esteve reunida com representantes do Ministério da Saúde - MS, Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - Anvisa, Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS e Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde - CONASEMS. A excepcionalidade da situação, com a implantação de ações de
contingência, vem demandando a participação da Presidente da CES nas reuniões do Giac, Conselheira
Sandra Krieger Gonçalves, por meio de videoconferência.
Ao estabelecimento da articulação coordenada entre o Giac e as autoridades sanitárias de todos os
âmbitos da federação somou-se um esforço concentrado de interlocução com o Ministério Público Brasileiro.
A criação de canais de comunicação entre o Giac, com a participação da CES, e os órgãos de execução,
permitiu o acesso rápido a informações relevantes para adoção de medidas adequadas ao enfrentamento
da crise. Ademais, a criação de um ambiente de troca de experiências, compartilhamento de boas práticas,
apresentação de dificuldades, tem sido essencial para a construção de soluções desde os órgãos finalísticos,
de modo dialogado e ascendente.
Em meio às atividades da CES, as demais áreas de atuação do Ministério Público também passaram
a ser articuladas, uma vez que a pandemia reflete-se na saúde, mas também nas questões de direito do
consumidor, assuntos prisionais, sociais, trabalhistas... Exemplo claro da atuação articulada entre os órgãos
do MP foi a demanda gerada em razão dos reflexos da crise no transporte aéreo de passageiros. A demanda,
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surgida nas cidades e comarcas, prontamente foi levada para o Giac, sendo tratada rapidamente em Termo
de Ajustamento de Condutas que contou com a participação da 1ª e 3ª CCR do MPF, e das principais
companhias aéreas.
A colaboração interinstitucional promovida por essa forma de atuação também pode ser evidenciada
na formação de uma rede de focalizadores espalhados por todo o território nacional. A estratégia adotada
pelo Grupo Executivo do Giac foi a de escolher pontos focais principais: um do MPF, um do MP dos Estados
e um do MPT que atuariam como ponte com os órgãos de execução de todos os cantos do país. Os colegas
escolhidos para esta articulação, dada a ampla atuação na área de saúde são: Procurador da República
Edilson Vitorelli, do GT de Saúde da 1ª CCR, e que atua no MPF/SP, e a Procuradora de Justiça do MPCE Isabel
Pôrto, do COPEDS/GNHD.
Essa articulação desdobrou-se rapidamente na capilarização da atuação do Giac, atingindo todos os
estados e o DF, sendo capaz de gerar demandas das mais variadas naturezas, desde falta de Equipamentos
de Proteção Individual em Unidades Básicas de Saúde até questões relacionadas a barreiras sanitárias em
aeroportos. Todos esses questionamentos seguem ao Giac que, integrado pela CES, leva-os ao conhecimento
das autoridades sanitárias e depois os transforma em Informativos para divulgação a todo o MP.
Atuando intensamente no enfrentamento deste imenso desafio nacional, o trabalho desenvolvido
pela equipe da CES vai se desenvolver durante toda a epidemia, sempre focado na unidade do Ministério
Público Brasileiro, na promoção e fomento de atuações coordenadas e resolutivas, em sintonia e respeito
à independência funcional dos membros da instituição.
Assim sendo, reitera-se a todo o Ministério Público Brasileiro a disponibilidade da CES para auxiliar
nas questões que se mostrarem necessárias, por meio de seu e-mail ces@cnmp.mp.br .
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Em parceria com a Secretaria de Gestão Estratégica e a Secretaria de Comunicação da Secretaria Geral - CNMP
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