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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 20 de julho, “vem sendo
registrado uma diminuição no número de casos
confirmados, assim como na taxa de crescimento
diário nas últimas semanas. Em relação aos casos
graves que são diariamente notificados à SES/DF,
observa-se uma estabilidade nos últimos dias,
enquanto o número de óbitos ainda apresenta
variações (estabilidade alternando-se com aumento) com previsão de redução até o final de semana.
Segundo as projeções atuais, se estima que o número de casos graves que requerem internação em leitos
de UTI COVID-19 não supere a capacidade de atendimento prevista para esse tipo de atendimento, o que
é uma condição essencial para manter a letalidade em níveis baixos”.
Além disso, o Boletim Epidemiológico nº 141, também divulgado pela SES/DF, trouxe as seguintes
informações: “até às 18h:00 do dia 21/07/2020 foram notificados no Distrito Federal 86.076 casos
confirmados1 de COVID-19 (1.789 casos novos em relação ao dia anterior). Do total de casos notificados,
71.563(83,1%) estão recuperados2 e 1.158 (1,3%) evoluíram para óbito.”.

ESTUDOS DE CENÁRIO
Na sexta-feira (17/07), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) lançou o Boletim do Observatório
Friocruz Covid-19. O periódico traz dados em relação ao cenário epidemiológico da Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRAG) e da Covid-19 nos estados e no Distrito Federal, além de fornecer informações sobre
a capacidade de atendimento do sistema de saúde neste período de pandemia.
Para construção do painel, os pesquisadores utilizaram como referência critérios e indicadores da
OMS e também iniciativas da sociedade civil. A publicação objetiva demonstrar de forma clara e didática
a situação epidemiológica no Brasil, com indicadores-chave relacionados à incidência e à mortalidade por
Covid-19, incidência de SRAG e disponibilidade de leitos. Os pesquisadores acreditam que a publicação é
um grande subsídio para a tomada de decisões para o combate à pandemia do novo coronavírus.
De acordo com o Boletim da Fiocruz, correspondente às semanas epidemiológicas 27 e 28 (dados
de 28 de junho a 11 de julho), observou-se uma estabilização da pandemia em níveis altos, tanto no
número de casos quanto na mortalidade. Em relação a incidência, as maiores taxas foram registradas nos
estados de Roraima, Sergipe e no Distrito Federal. No que se refere ao número de óbitos, o maior aumento
ocorreu no estado do Tocantins, com uma média de crescimento de 5,3% nas últimas duas semanas, o
que, de acordo com o boletim, indica uma situação de alerta máximo.
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Além dessa iniciativa, a Fiocruz está realizando uma pesquisa para avaliar os riscos de infecção
destes profissionais da área da saúde durante a pandemia. Segundo o Boletim Epidemiológico nº 22, do
Ministério da Saúde, até o dia 11 de julho, 180.028 profissionais foram confirmados com COVID-19.
Disponível pela plataforma Google Forms, a pesquisa busca avaliar dois aspectos: 1) a adoção de
medidas de segurança pelo profissional de saúde, com foco no uso adequado dos Equipamentos de
Proteção Individual (EPI); e 2) a organização do estabelecimento de saúde em relação à oferta de
equipamentos e insumos, limpeza e desinfecção dos ambientes, bem como indicadores de capacitação e
acompanhamento dos seus funcionários.

ATUAÇÃO DA COMISSÃO DA SAÚDE
A Comissão da Saúde participou, na quinta-feira, dia 16 de julho, de mais uma reunião no âmbito
da SEGOV. A 10ª Reunião de Resolução Extrajudicial de Conflitos do COVID-19 teve por pauta temas como
a resolução de problemas identificados no pagamento do auxílio emergencial, a proteção de populações
indígenas e as dificuldades enfrentadas em determinadas regiões do país para a gradativa e consciente
retomada das atividades econômicas.
Já na última sexta-feira, 17 de julho de 2020, ocorreu o I Congresso Virtual do Conselho Nacional
de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) - Webinário "Recomendações para o encerramento da
gestão” – Parte II, com a participação da Comissão da Saúde, representada pelo seu membro auxiliar Jairo
Bisol, além de representantes do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e do Tribunal de Contas da União
(TCU). Na oportunidade, foram discutidos temas relacionados ao encerramento da gestão, como
prestação de contas, relatórios de gestão, recomendações de controle externo, entre outros.
O membro auxiliar da Comissão da Saúde,
Jairo Bisol, propôs, em especial, a reflexão relativa
às dificuldades enfrentadas pela gestão,
ocasionadas pela maneira como o controle é
exercido, pela política de escolha dos gestores,
além do próprio sistema de judicialização. Sob este
prisma, destacou a necessidade de diálogo entre
gestão, controle externo, política e justiça, o que
evitaria judicializações desnecessárias.
Na segunda-feira, 20 de julho, a Comissão da Saúde integrou novamente as reuniões semanais do
grupo responsável pelo desenvolvimento do Painel interinstitucional sobre a COVID-19, no âmbito do
Observatório Nacional. Nesta primeira etapa do trabalho, o painel reunirá dados da Defensoria Pública da
União e da Advocacia Geral da União, além daqueles oriundos da atuação do Conselho Nacional de Justiça
e do Ministério Público Federal. Registra-se ainda a participação da Conselheira do CNMP, Fernanda
Marinella e do Procurador de Justiça do Ministério Público do Paraná e membro colaborador desta
Comissão, Dr. Marco Antônio Teixeira, o qual passa a integrar este grupo de trabalho.
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BOAS PRÁTICAS NA SAÚDE

O Ministério Público do Estado de Goiás passou a divulgar, a partir de 13/07, um boletim integrado
diário sobre leitos de unidade de terapia intensiva e de enfermaria, delimitando as abrangências estadual
e municipal, os leitos disponíveis e ocupados, os que estão em fase de implantação e a taxa de ocupação
em porcentuais.
A ferramenta é “capaz de oferecer aos cidadãos acesso a dados sobre o número de leitos de
unidade de terapia intensiva (UTI), sua taxa de ocupação e projeção de instalação de novos leitos, dentro
da estratégia de enfrentamento à pandemia do coronavírus (Covid-19). A implementação dessa
plataforma é resultado de tratativas do Ministério Público de Goiás (MP-GO) com a Secretaria Estadual
de Saúde (SES) e a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, para acompanhamento diário da situação e
com acesso pelos sites das instituições.”
Acesse a íntegra da notícia publicada pelo Ministério Público do Estado do Goiás

O Ministério da Saúde publicou, nesta terça-feira (21/07), a Portaria Nº 1.792, que torna
obrigatória a notificação à pasta de todos os resultados de testes diagnóstico para detecção da Covid-19.
A obrigatoriedade vale para todos os laboratórios da rede pública, rede privada, universitários e quaisquer
outros, em todo território nacional. A notificação deverá ser realizada no prazo de até 24 horas a partir
do resultado do teste, mediante registro e transmissão de informações na Rede Nacional de Dados em
Saúde (RNDS).
De acordo com a publicação, deverão ser notificados ao Ministério da Saúde todos os resultados
de testes diagnóstico realizados, sejam positivos, negativos, inconclusivos e correlatos, em qualquer que
seja a metodologia de testagem utilizada. Os resultados de exames laboratoriais feitos pelos laboratórios
privados devem ser disponibilizados para os gestores locais do Sistema Único de Saúde (SUS) para
atualização e conclusão da investigação. A notificação ficará a cargo dos gestores e responsáveis dos
respectivos laboratórios e será fiscalizada pelo gestor de saúde local.
Acesse a íntegra da notícia publicada pelo Ministério da Saúde

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 .
Elaborado por
COMISSÃO DA SAÚDE
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