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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: 28/07/2020, 19:00 
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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 27 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 148, também divulgado pela SES/DF, trouxe as seguintes 

informações: “até às 18h:00 do dia 28/07/2020 foram notificados no Distrito Federal 100.726 casos 

confirmados de COVID-19 (2.246 casos novos em relação ao dia anterior). Do total de casos notificados, 

83.310 (82,7%) estão recuperados e 1.391 (1,4%) evoluíram para óbito”. 

 

ESTUDO DE CENÁRIO 

Na quarta-feira, 22 de julho, foi divulgada a Nota Técnica “Populações em risco e a volta as aulas: 

Fim do isolamento social”, por meio da plataforma MonitoraCovid-19 - ferramenta online que permite 

monitorar a pandemia do novo coronavírus e sua tendência por estados e municípios brasileiros. 

Segundo o estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que conta com dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a retomada às aulas poderá representar um risco 

para mais de 9 milhões de idosos e adultos (4,4% da população) com problemas de saúde e que pertencem 

a grupos de risco de Covid-19, já que estes residem com crianças e adolescentes em idade escolar. 

A pesquisa mostra que o estado de São Paulo tem o maior número absoluto de pessoas nessa 

situação risco, cerca de 2,1 milhões de adultos e idosos, seguido por Minas Gerais (1 milhão), Rio de 

Janeiro (600 mil) e Bahia (570 mil).  

 

ATUAÇÃO DA COMISSÃO DA SAÚDE 

 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/CES/Boletim_da_CES/Proje%C3%A7%C3%B5es_DF/Proje%C3%A7%C3%B5es_COVID-19_CNMP_27_de_julho.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/CES/Boletim_da_CES/Proje%C3%A7%C3%B5es_DF/Proje%C3%A7%C3%B5es_COVID-19_CNMP_27_de_julho.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/CES/Boletim_da_CES/Boletins_Epidemiol%C3%B3gicos/Boletim_COVID_DF_-_28_de_julho.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/nota_tecnica_12_monitoracovid19.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/nota_tecnica_12_monitoracovid19.pdf
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A Comissão da Saúde participou, na segunda-feira, dia 27 de julho, de nova rodada das reuniões 

semanais do grupo responsável pelo desenvolvimento do Painel interinstitucional sobre a COVID-19, no 

âmbito do Observatório Nacional. O grupo tem discutido os alinhamentos necessários para a 

concretização dessa ferramenta, como a seleção dos dados que serão coletados e a definição de 

terminologia comum à atuação das instituições envolvidas. 

Na terça-feira, 28 de julho, a 

presidente da Comissão da Saúde, Sandra 

Krieger, participou do I Congresso Digital 

COVID-19 – Repercussões Jurídicas & Sociais 

da Pandemia, evento promovido pela Ordem 

dos Advogados do Brasil. A Conselheira, que 

compôs o painel “O Protagonismo dos 

Municípios no Combate ao Novo 

Coronavírus” juntamente com os 

palestrantes Shaymmon Emanoel 

(Presidente da Comissão Especial de Defesa 

dos Municípios da OAB Nacional), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (Advogado e Consultor) e Thiago 

Rodrigues de Pontes Bomfim (Conselheiro Federal da OAB), destacou o papel dos municípios no cenário 

atual. Sob esta perspectiva, a Conselheira enfatizou que cabe aos munícipios, como gestores e executores 

de políticas de atenção primária, o papel de coordenar as políticas sanitárias de combate à Covid-19. 

A Conselheira mencionou, ainda, que a inexistência de uma política sanitária de abrangência 

nacional contribui para a falta de ações coordenadas para enfrentamento da pandemia, na medida em 

que gera uma série de conflitos entre autoridades públicas e entes federativos. Nesse sentido, destacou 

que este período permite o surgimento de um novo direito. 

Ainda na terça-feira, dia 28 de julho, aconteceu 

nova reunião interna de trabalho da Comissão da Saúde 

com seus membros colaboradores. O encontro teve como 

objetivo iniciar o trabalho conjunto para concretização das 

iniciativas previstas no Plano Diretor desta Comissão. Sob 

essa perspectiva, o membro auxiliar Rafael Meira Luz 

apresentou, à apreciação dos presentes, as ações 

programadas no eixo de Saúde Mental, em foco neste 

primeiro momento. Na oportunidade, foram ajustadas as 

linhas de atuação e os passos iniciais do projeto. 

BOAS PRÁTICAS NA SAÚDE 

O Ministério Público do Trabalho (MPT), por meio da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª 

Região, e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) celebraram, no dia 29 de junho, o Acordo de 

Cooperação Técnica que objetiva o desenvolvimento e a execução do projeto denominado “Avaliação da 

Conformidade de Produtos de Proteção”. 

https://www.oab.org.br/congressodigital/
https://www.oab.org.br/congressodigital/
https://www.oab.org.br/congressodigital/
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O objeto principal do projeto consiste na avaliação da conformidade – de acordo com a norma 

nacional vigente (ABNT NBR 15025) – de máscaras cirúrgicas cuja qualidade foi considerada sob suspeita, 

em decorrência de investigações e atuações do Ministério Público do Trabalho para proteção da saúde e 

da segurança do trabalhador. 

Não obstante, não está excluída a possibilidade de avaliação da conformidade de outros produtos 

de proteção e de equipamentos de proteção individual (EPI) que estiverem sob suspeita, observada a 

disponibilidade e possibilidade do IPT. 

Acesse a íntegra do Acordo celebrado entre MPT e IPT 

 

O Ministério Público do Amapá (MP-AP), por meio do Programa Saúde Ocupacional e Qualidade 

de Vida, encerrou o cronograma de testagens de membros, servidores, trabalhadores terceirizados e 

estagiários das unidades do interior para o novo coronavírus. Com profissionais do Serviço Social da 

Indústria (SESI/AP), contratados para a ação, a equipe do MP percorreu todos os municípios do Estado, 

onde foram aplicados 172 testes rápidos (IgG e IgM) para a Covid-19, somando-se a mais 30 testes já 

realizados na capital, Macapá. 

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

 

 

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 

Sandra Krieger Gonçalves (Presidência) 

Jairo Bisol e Rafael Meira Luz (Membros Auxiliares) 

Gabriel Trajano, Líbia Rodrigues e Lilisane Veiga (Servidores) 

https://cnmp.mp.br/portal/images/CES/Documentos/Acordo_de_Coopera%C3%A7%C3%A3o_MPT.pdf
http://www.mpap.mp.br/noticias/gerais/prevencao-a-covid-19-mp-ap-realiza-testes-rapidos-em-membros-servidores-e-colaboradores-das-promotorias-de-justica-da-capital-e-interior
mailto:ces@cnmp.mp.br

