Boletim de
Acompanhamento
Brasília,
3 de junho de 2020

Atuação da Comissão da Saúde em relação à Pandemia de COVID-19
COVID-19 NO MUNDO

6.287.771

Em relação à última edição

Casos
Confirmados

5.406.282 ↑16,30%

379.941

343.562

↑10,47%

Óbitos
Fonte: https://covid19.who.int/ atualizado: 03/06/2020, 2:35pm

COVID-19 NO BRASIL

Mapa elaborado pela Secretaria de Gestão Estratégica do CNMP, com dados do Ministério da Saúde - https://covid.saude.gov.br/ atualizado:
02/06/2020, 19:40

1

Boletim de
Acompanhamento
Brasília,
3 de junho de 2020

Atuação da Comissão da Saúde em relação à Pandemia de COVID-19
COVID-19 NO DF

O Boletim Epidemiológico semanal fornecido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal,
considerando ser este o local da sede do CNMP, traz informações detalhadas sobre a incidência da COVID19 no DF, como o mapa de incidência abaixo, e registra o crescimento contínuo no número de pessoas
infectadas pela doença.
Distribuição geográfica de incidência de casos por 100 mil habitantes, segundo Região Administrativa. Distrito Federal, 01/06/2020.

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal compartilha também atualização das projeções para o
DF, considerando a comparação entre dois cenários mais recentes: 1) com isolamento social de 60% (nível
máximo atingido no DF) realizado em 6 de maio e 2) taxa 40% de isolamento social (nível próximo ao
atualmente estimado para o DF) realizado em 01 de junho. Nesta projeção, a Secretaria de Saúde Distrital
considera estimativas também dos leitos de UTI privados, como pode ser visualizado no gráfico abaixo:

O documento mantém a conclusão de que “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 a primeira semana de julho. Segundo as projeções atuais, estima-se que este
aumento não supere a capacidade de atendimento prevista de pessoas infectadas que demandem
internação, especialmente as que requerem leitos de UTI, o que é uma condição essencial para manter a
letalidade em níveis baixos.”.
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ESTUDOS DE CENÁRIO

No dia 27 de maio, o Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde, integrado por pesquisadores
da PUC-Rio, Fiocruz, USP e IDOR, publicou a Nota Técnica nº 11 sobre a “Análise socioeconômica da taxa
de letalidade da COVID-19 no Brasil”.
A taxa de letalidade é resultado do número total de óbitos dividido pelo total de casos com
desfecho (casos em que o paciente teve alta ou veio a óbito). O documento analisa a variação da taxa de
letalidade da doença no país considerando as variáveis socioeconômicas e demográficas, entre as quais:
idade, município do caso registrado, raça/cor e escolaridade.
Do espectro analisado, a nota
identificou que “30,4% dos pacientes em
enfermaria vieram a óbito, enquanto nos
casos em UTIs esta proporção foi de 65,3%”.
Em relação à raça/cor, o estudo optou, por
questões metodológicas explicadas no
documento, por contrastar a raça branca
com o grupamento de parda e preta. Nesse
comparativo, identificou-se que, apesar da
distribuição do número de óbitos por faixa
etária ser similar, “o percentual de pacientes
pretos e pardos que vieram à óbito (54.78%)
foi maior do que os brancos (37.93%)”.

Percentual de óbitos ou recuperados raça/cor

Outra dimensão analisada na nota técnica refere-se à proporção de óbitos e recuperados em cada
estrato do índice de desenvolvimento humano. Sob esse aspecto, os pesquisadores concluíram que a
“chance de morte num município com baixo ou médio IDH é quase o dobro num município com IDHM
muito alto”.
Além disso, identificado que o
percentual de óbitos na UTI é duas vezes
maior que o registrado na enfermaria, o
grupo observa que “mesmo estratificando
pelo tipo de internação, pretos e pardos
ainda apresentaram maior proporção de
óbitos em relação aos brancos. A diferença
entre as proporções de óbitos é maior nas
internações que em enfermaria (diferença
de aproximadamente 80%)”.

Proporção de óbitos e recuperados para pacientes internados na
enfermaria (esquerda) e UTI (direita) por Raça/Cor
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ATUAÇÃO DA COMISSÃO DA SAÚDE

A Comissão da Saúde continua focando o fortalecimento das ações de controle dos recursos
públicos necessários ao combate à COVID-19. Nessa linha de trabalho, a Comissão informa a
disponibilização do Sistema DestCovid, plataforma desenvolvida pela parceria entre a Comissão da Saúde
e a Secretaria de Tecnologia da Informação, integrante da Secretaria Geral, do CNMP. Este sistema tem
por finalidade consolidar as informações acerca da destinação de recursos resultantes da atuação do
Ministério Público para o enfrentamento à pandemia de COVID-19, em cumprimento à Recomendação
Conjunta PRESI-CN nº 1, de 20 de março de 2020.
A ferramenta destina-se às unidades do Ministério Público dos Estados, e soma-se aos esforços
desenvolvidos pelo Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Federal, todos empreendidos em
meio à atuação do GIAC, também integrado pela Comissão da Saúde. Assim, diante da necessidade de
integração dos dados e segurança dos registros informados, as transferências de recursos para o
enfrentamento da COVID-19 devem ser informadas exclusivamente pelo aludido Sistema, e não mais pelo
e-mail da Comissão de Saúde.
O Sistema DestCovid está disponível no endereço eletrônico https://destcovid.cnmp.mp.br/ e
pode ser acessado pelos integrantes do Ministério Público com o mesmo login e senha utilizados nos
outros sistemas do CNMP. A tela inicial do sistema contém as opções "Esqueci minha senha" e "Alterar
minha senha", caso seja necessário. De toda forma, a Comissão da Saúde reitera que está à disposição
pelo e-mail ces@cnmp.mp.br para sanar eventuais dúvidas.
Para além desta ferramenta, a Comissão da Saúde participou de reunião no dia 27/5, na sede da
Procuradoria-Geral da República, no âmbito do GIAC, com a finalidade de tratar do tema “distribuição de
respiradores” para as unidades da federação, tema recorrente entre as demandas formuladas pelos
membros do MP Federal e dos Estados. A reunião contou com a presença de representantes do Ministério
da Saúde (Coronel Luiz Antônio Franco Duarte – Secretaria de Atenção Especializada em Saúde - SAES e
Dra. Mayra Pinheiro – Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde) e possibilitou a
apresentação de dados e informações sobre os esforços do Governo Federal.
A Comissão da Saúde participou de reunião no dia 28/5 com membros focalizadores do MPE, com
a finalidade de transmitir os pontos principais da reunião ocorrida no dia 27/5 como o Ministério da
Saúde, sobre o tema cloroquina. Na ocasião, fruto do intenso debate, os colegas formularam novos
questionamentos, entregando-os à CES, cuja finalidade foi a de permitir a maior transparência para a
discussão do tema.
O dia 29/5 iniciou-se com a participação da Comissão da Saúde em reunião com o Fórum de Saúde
do CNJ. A reunião contou com a participação da Conselheira Presidente da CES, com a Conselheira do CNJ
Candice Jobim, e diversas outras autoridades na área da saúde, como o Desembargador Federal Gebran
Neto, o Procurador de Justiça Arnaldo Hossepian e a médica Maria Inêz Gadelha. O evento tratou de
estratégias para o mapeamento atualizado da judicialização das questões da saúde e a implementação de
ferramentas para o aumento da eficiência das políticas de saúde e diminuição da judicialização, tema
inserido entre as prioridades da CES, conforme seu Plano Diretor.
O dia continuou com a participação da Comissão da Saúde na 5ª Reunião de Resolução
Extrajudicial de Conflitos na Casa Civil da Presidência da República. A reunião contou com a presidência
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do Assessor Especial da Secretaria de Governo da Presidência da República, Dr. Paulo Bernardo, com a
Conselheira do CNJ, Dra. Maria Tereza Uille Gomes, com o Defensor Público Geral Federal, Dr. Gabriel
Faria e diversas outras autoridades. Diversos temas foram discutidos na reunião, desde a criação de um
pacto federativo para a distribuição de respiradores e outros equipamentos ou insumos, situação crítica
de frigoríficos situados nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, questões de saúde para
populações vulneráveis, dentre outras.
A semana iniciou-se com a realização de importante reunião, no dia 1º/6, que contou com a
participação do Ministro da Saúde Eduardo Pazuello, o Secretário Executivo da Pasta, Consultoria Jurídica
do MS, técnicos que participaram da confecção da Nota Orientativa sobre o Uso da
Cloroquina/Hidroxicloroquina/Azitromicina, e cientistas da Universidade Federal do Ceará (UFC), além
dos integrantes do GIAC, membros do MP Federal e dos Estados e o Procurador Geral de Justiça do Rio
Grande do Norte, Eudo Leite. A reunião teve por finalidade a troca de informações entre o Ministério
Público e o Ministério da Saúde, tendo a duração aproximada de 3 horas. Na oportunidade, vários
membros formularam seus questionamentos, tendo sido informados acerca da disponibilização da
medicação a todos os Estados para dispensação facultativa, a depender da avaliação médica no caso
concreto, para os casos leves da doença.
Registre-se, ainda, a realização de reunião, no final do dia 1°/6, na sede da PGR, com o Ministério
da Saúde, que contou com a apresentação de informações sobre o panorama de distribuição de
respiradores e insumos. O Ministério da Saúde compartilhou com os participantes algumas dificuldades
decorrentes do sistema de distribuição de equipamentos e insumos, solicitando a atuação do Ministério
Público na fiscalização da ocupação dos leitos de UTI, a alimentação adequada dos sistemas
informatizados pelos gestores estaduais e municipais e a distribuição dos equipamentos e insumos entre
os estados e municípios.

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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