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COVID-19 NO MUNDO 

 

  COVID-19 NO BRASIL 
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COVID-19 NO DF 

Segundo último documento sobre 

as projeções da COVID-19 para o Distrito 

Federal, compartilhado pela Secretaria de 

Estado de Saúde do DF (SES/DF) no dia 29 

de junho, permanece a conclusão de que 

“vem sendo registrado um crescimento 

continuo no número de pessoas 

infectadas, tomando como base os casos 

confirmados, assim como os casos graves e 

óbitos que são diariamente notificados à 

SES/DF. Entretanto, tem sido observado 

um aumento na velocidade de crescimento 

desses casos nas últimas semanas, o que deve permanecer até alcançar o pico da pandemia, atualmente 

previsto para próximo ao dia 3 de julho. Segundo as projeções atuais, se estima que este aumento não 

supere a capacidade de atendimento prevista de pessoas infectadas que demandem internação, 

especialmente as que requerem leitos de UTI - COVID, o que é uma condição essencial para manter a 

letalidade em níveis baixos.”. 

Além disso, o Boletim Epidemiológico nº 119, também divulgado pela SES/DF, trouxe as seguintes 

informações: até às 18h:00 do dia 29/06/2020 foram notificados, no Distrito Federal, 47.071 casos 

confirmados de COVID-19. Desse total, 35.057 (74%) estão recuperados e 559 (1,2%) evoluíram para 

óbito. Com relação ao local de residência dos casos, 41.849 (88,9%) residem no DF e 3.399 (7,2%) residem 

em outras Unidades Federadas (UF). 

ESTUDO DE CENÁRIO  

Um estudo realizado por pesquisadores europeus e publicado pelo The New England Journal of 

Medicine no dia 17 de junho sugeriu que, além de outros fatores genéticos e doenças preexistentes, o 

tipo sanguíneo de uma pessoa pode ter ligação com o desenvolvimento de sintomas mais graves da 

COVID-19. Segundo a pesquisa, pessoas com grupo sanguíneo A, se comparadas aos demais tipos 

sanguíneos, têm 45% mais chance de apresentar sintomas severos do novo Coronavírus. 
 

No Brasil, pesquisadores de universidades paranaenses e paulistas vão participar de um estudo 

genômico sobre as manifestações clínicas da COVID-19 em diferentes tipos de pacientes. O estudo 

começará neste mês de julho e será o pioneiro no Brasil e na América Latina. Durante quatro meses de 

observação, pesquisadores analisarão amostras de sangue e de tecidos de 200 pacientes, obtidas de 

instituições de saúde do Paraná e de São Paulo. Na Universidade Estadual de Maringá (UEM), um grupo 

de pesquisa que analisa a citologia clínica e infecções sexualmente transmissíveis vai avaliar a presença 

da Covid-19 em líquidos como sangue, soro e plasma e mapear as diferentes fontes de transmissão. 

 

https://cnmp.mp.br/portal/images/CES/Boletim_da_CES/Proje%C3%A7%C3%B5es_DF/Proje%C3%A7%C3%B5es_COVID-19_CNMP_29_de_junho.pdf
https://cnmp.mp.br/portal/images/CES/Boletim_da_CES/Proje%C3%A7%C3%B5es_DF/Proje%C3%A7%C3%B5es_COVID-19_CNMP_29_de_junho.pdf
https://cnmp.mp.br/portal/images/CES/Boletim_da_CES/Boletins_Epidemiol%C3%B3gicos/Boletim_COVID_DF_-_29_de_junho_de_2020.pdf
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2020283
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2020283
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Além disso, um projeto da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) está sendo desenvolvido 

para auxiliar profissionais de saúde na tomada de decisão contra o Coronavírus. A ideia é levantar o maior 

número de informações para criar uma "calculadora" que possa ajudar a antecipar a evolução dos quadros 

do paciente com a infecção. O método da pesquisa consiste em coletar dados em 3 etapas: 1) registrar 

informações sobre doenças preexistentes, sintomas e exames clínicos nas primeiras 24 de internação; 2) 

monitorar o paciente enquanto internado; e 3) colher informações sobre o período do paciente na UTI, 

registrando também se houve alta ou óbito. 

 

ATUAÇÃO DA COMISSÃO DA SAÚDE 

A Comissão da Saúde participou de nova 
rodada de reuniões com o Ministério da Saúde, no dia 
24 (quarta-feira), com a finalidade de identificar os 
principais pontos de convergência para a assinatura de 
Acordo de Cooperação Técnica e seu correspondente 
Plano de Trabalho. A reunião, que contou com a 
participação da Conselheira Presidente Sandra Krieger 
Gonçalves, dos membros auxiliares Jairo Bisol e Rafael 
Meira Luz, da equipe técnica da Comissão, da Diretora 
de Integridade do MS Carolina Palhares e do Assessor 
Especial do Gabinete do Ministro, Zoser Plata Bondim 
Hardman de Araújo, avançou em temas como o 
aumento da transparência do SUS, a racionalização da 
judicialização na saúde, o fortalecimento do sistema 
de regulação, dentre outros. 

Na sexta-feira (26), o membro auxiliar Rafael Meira Luz participou da 8ª Reunião de Resolução 
Extrajudicial de Conflitos da COVID, no âmbito da Secretaria de Governo da Presidência da República. A 
reunião, tradicionalmente coordenada pelo Assessor Especial da SEGOV, Paulo Bernardo Santos Andrade, 
contou com a participação do Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Balazeiro, do Defensor Público-Geral 
Federal, Gabriel Faria Oliveira, da Conselheira do CNJ Maria Tereza Uille Gomes, dentre inúmeras outras 
autoridades. Na oportunidade, fruto do trabalho realizado na semana anterior, a CES postulou ao 
Secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Coronel Franco Duarte, o acesso aos dados 
de distribuição dos medicamentos destinados à utilização do denominado KIT INTUBAÇÃO 
(medicamentos referidos no Boletim nº 12 e levados à discussão no âmbito do GIAC e da Comissão 
Intergestores Tripartite - CIT). O Ministério da Saúde trouxe ao conhecimento dos presentes as tratativas 
para a distribuição emergencial dos referidos medicamentos e as negociações para a regularização do 
fornecimento com a indústria nacional. 

 

 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/junho/20200624_-_Boletim_CES__COVID19_1_1.pdf
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A Conselheira Sandra Krieger participou, no dia 
29 (segunda-feira), do Debate Virtual sobre a 
Transparência dos Gastos Públicos, promovido pela 
Secretaria da Transparência da Câmara dos Deputados. O 
evento, transmitido pela TV Câmara, foi coordenado pelo 
Secretário de Transparência da Câmara, Deputado 
Federal Roberto de Lucena (Podemos-SP) e contou com 
a participação da relatora da Comissão Externa de Ações 
contra a COVID-19 na Câmara, Deputada Federal Carmen 
Zanotto (Cidadania-SC), e o Secretário de Controle Externo da Saúde no Tribunal de Contas da União, 
Marcelo Chaves de Aragão. A participação da CES no evento permitiu o compartilhamento, com o 
parlamento, das medidas adotadas pelo Ministério Público brasileiro na promoção do bom uso dos 
recursos públicos em tempos de pandemia. 

BOAS PRÁTICAS NA SAÚDE 

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) lançou, por meio do Centro de Apoio 
Operacional dos Direitos Humanos e Terceiro Setor (CDH), um painel que acompanha a situação 
das instituições de longa permanência para idosos (ILPIs) com relação à covid-19. O objetivo é 
fazer um diagnóstico das entidades para auxiliar na atuação das Promotorias de Justiça e dos 
órgãos de defesa do direito dos idosos na criação de estratégias e ações que garantam os direitos 
e a segurança dessas pessoas neste contexto de pandemia. 

A ferramenta, desenvolvida pela Gerência de Ciência de Dados do MPSC, apresenta 
informações como a quantidade de residentes das ILPIs, o número de casos suspeitos e 
confirmados entre os idosos e entre os trabalhadores, as medidas de combate adotadas e as 
principais dificuldades enfrentadas no momento pelas instituições. Os dados foram coletados 
por meio de um formulário on-line respondido por mais de 240 entidades cadastradas e são 
atualizados a cada 15 dias. 

Acesse a íntegra da notícia publicada pela Coordenadoria de Comunicação Social do MPSC 

 

 A Comissão da Saúde reitera o compromisso institucional de agir focada 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, colocando-se à disposição 
para auxiliar nas questões que se mostrarem necessárias, por meio de seu e-mail ces@cnmp.mp.br . 
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https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/1558
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/1558
https://mpsc.mp.br/ilpis/painel-covid19-ilpis
https://mpsc.mp.br/ilpis/painel-covid19-ilpis
https://www.mpsc.mp.br/noticias/mpsc-lanca-painel-de-acompanhamento-da-covid-19-em-instituicoes-de-longa-permanencia-para-idosos
mailto:ces@cnmp.mp.br

