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COVID-19 NO MUNDO 

 

  COVID-19 NO BRASIL 

 
Mapa elaborado com dados do Ministério da Saúde - https://covid.saude.gov.br/ atualizado: 07/07/2020, 18:45 
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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 7 de julho, “no momento 

atual, conforme essas projeções, já foi alcançado 

um platô na ocorrência de casos novos, o qual pode 

durar por alguns dias (segundo situação 

semelhante vivenciada em alguns estados), é 

necessário analisar se essas projeções se 

confirmam nos próximos dias”. 

Além disso, o Boletim Epidemiológico nº 127, também divulgado pela SES/DF, trouxe as seguintes 

informações: “até às 18h:00 do dia 07/07/2020 foram notificados no Distrito Federal 62.694 casos 

confirmados de COVID-19 (2.311 casos novos em relação ao dia anterior)”; “Do total de casos 

confirmados, os maiores números absolutos estão na faixa etária de 30 a 39 anos”. 

 

ESTUDOS DE CENÁRIO  

Um estudo espanhol publicado nesta última segunda-feira (06/07) pela revista científica The 

Lancet revelou que apenas 5% da população local possui anticorpos contra o novo coronavírus. Durante 

a pesquisa, foram testadas mais de 61 mil pessoas em toda a Espanha e os resultados encontrados 

demonstram que é impossível atingir a chamada "imunidade de rebanho" naturalmente. Assim, o estudo 

enfatiza que manter as medidas de saúde pública, como distanciamento social e identificação/isolamento 

de novos casos, é essencial para evitar uma nova onda da doença. 

Diante de pesquisas como essa, afirma-se como um imperativo global o desenvolvimento de uma 

vacina que possa prevenir a COVID-19. No Brasil, o governo de São Paulo anunciou, também nesta 

segunda-feira, que os testes da vacina CoronaVac, desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac em 

parceria com o Instituto Butantan, vão começar ainda nesse mês de julho. Os estudos clínicos, previstos 

para iniciar no dia 20 de julho, devem contar com 9 mil voluntários — apenas profissionais de saúde —, 

em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal. 

 

ATUAÇÃO DA COMISSÃO DA SAÚDE 

A Comissão da Saúde participou da 9ª Reunião de Resolução Extrajudicial de Conflitos, no âmbito 
da SEGOV, no dia 2 de julho, quinta-feira. A reunião, com a participação tradicional de representantes de 
diversas instituições (TCU, CGU, DPU), contou com a participação da equipe CES, e tratou de temas como 
os critérios a serem utilizados pela iniciativa privada para o retorno gradual (onde permitido pela 

https://cnmp.mp.br/portal/images/CES/Boletim_da_CES/Projeções_DF/Projeções_COVID-19_CNMP_07_de_julho.pdf
https://cnmp.mp.br/portal/images/CES/Boletim_da_CES/Boletins_Epidemiológicos/Boletim_COVID_DF_-_7_de_julho.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31483-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31483-5/fulltext
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legislação) às atividades e a discussão de iniciativa legislativa relacionada aos reflexos criminais para os 
cidadãos que receberam indevidamente o auxílio emergencial. 

No dia 6 de julho, segunda-feira, a Comissão 
da Saúde participou da reunião realizada, no âmbito 
do Observatório Nacional, com o Conselho Nacional 
de Justiça e instituições integrantes do Comitê de 
Crise, entre as quais a Advocacia Geral da União e a 
Defensoria Pública da União. O objetivo é o avanço 
do desenvolvimento da plataforma digital para 
integração e análise de dados referente à atuação 
interinstitucional de enfrentamento à COVID-19. 

Na terça-feira, dia 7 de julho, a Comissão integrou nova reunião 
do Observatório Nacional, em que, além de outros pontos de 
debate, foi apresentado um panorama do novo formato do 
portal e os progressos conseguidos na construção da plataforma 
e otimização da integração dos dados.  

 

 

BOAS PRÁTICAS NA SAÚDE 

Casos de violência doméstica e familiar ocorridos no Paraná agora podem ser reportados à polícia 

de forma remota, por meio de boletim de ocorrência eletrônico – inclusive via celular. O novo recurso 

passou a funcionar nesta semana e é resultado de articulação conjunta promovida entre o Ministério 

Público do Paraná, a Defensoria Pública do Estado do Paraná e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 

com a Polícia Civil. No MPPR, a iniciativa foi acompanhada pelo Núcleo de Promoção da Igualdade de 

Gênero do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos. 

A coordenadora do Nupige, promotora de Justiça Ana Carolina Pinto Franceschi, conta que a ideia 

do canal para BO on-line surgiu com a preocupação de se evitar subnotificação dos casos de violência 

doméstica e familiar ocorridos, que após a imposição das medidas de isolamento social pelas autoridades 

sanitárias para conter a pandemia do coronavírus, aumentaram ao que tudo indica. Já na primeira semana 

de abril, o MPPR, a Defensoria Pública e o Judiciário expediram ofício ao Delegado-Geral Adjunto da Polícia 

Civil indicando a necessidade de criação de um novo canal para os registros dessas violências, visto que 

em muitos casos os agressores são pessoas do convívio direto da vítima – como maridos ou namorados. 

Acesse a íntegra da notícia publicada pela Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná 

 

 

http://www.comunicacao.mppr.mp.br/2020/06/22649/Vitimas-agora-podem-registrar-boletim-de-ocorrencia-na-internet.html


 

4 
 

Brasília, 

8 de julho de 2020 Atuação da Comissão da Saúde em relação à Pandemia de COVID-19 

Boletim de 
Acompanhamento  

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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