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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, 09/06/2020.

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 aproximada de isolamento
social de 40% (nível próximo ao
atualmente estimado para o DF)
realizado em 8 de junho. Nesta
projeção, a Secretaria de Saúde Distrital
considera estimativas também dos
leitos de UTI privados, como pode ser
visualizado no gráfico ao lado.
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

O Conselho Nacional de Secretários
de Estado da Saúde - CONASS disponibilizou
o Painel CONASS – COVID-19, como
instrumento de consulta para a obtenção de
dados sobre a pandemia. A ferramenta
encontra-se no endereço eletrônico, e
permite a consulta de dados consolidados
pelas Secretarias Estaduais de Saúde.
Além do painel destinado ao
acompanhamento dos casos de COVID-19, o
CONASS
lançou
outra
importante
ferramenta, o Painel de Monitoramento de
Habilitações de Leitos SRAG/UTI Covid-19. A
iniciativa permite o acompanhamento diário
da quantidade de leitos habilitados em cada
estado,
bem
como
os
recursos
disponibilizados, garantindo, em tempos de
pandemia, o monitoramento do cenário dos
leitos de UTI-Covid de forma simples e direta.
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ATUAÇÃO DA COMISSÃO DA SAÚDE

A Comissão da Saúde participou de uma
importante reunião no dia 3 de junho, no
Ministério da Saúde, com a Secretaria de Gestão
do Trabalho e da Educação na Saúde – SEGTS. A
reunião contou com a participação virtual da
Conselheira Presidente da CES, Sandra Krieger,
e, presencialmente, com os membros auxiliares.
A equipe CES foi recebida pela responsável pela
SEGTS, Dra. Mayra Pinheiro. A SEGTS é a
secretaria do Ministério da Saúde responsável
por formular políticas públicas orientadoras da
gestão, formação e qualificação dos
trabalhadores e da regulação profissional na área
da saúde no Brasil.
A reunião teve por objeto a formação de parcerias institucionais destinadas à cooperação mútua
e à consecução dos objetivos escolhidos pela Comissão da Saúde para os trabalhos relacionados ao biênio
2020-2021 (saúde mental dos membros e servidores do Ministério Público brasileiro e ferramentas para
a desjudicialização na área da saúde). A reunião integra os esforços da CES de estreitar as relações com
os três níveis de organização do SUS, possibilitando o alcance de seu objetivo de apresentar metodologias
inovadoras de atuação para a classe.
A semana de reuniões encerrou-se com a
participação da CES da 6ª Reunião de Resolução
Extrajudicial de Conflitos da Casa Civil da
Presidência da República. A participação, por
videoconferência, contou com a coordenação do
Assessor Especial da Secretaria de Governo da
Presidência da República, Dr. Paulo Bernardo, com
a participação da Conselheira do CNJ, Dra. Maria
Tereza Uille Gomes, do Procurador-Geral do
Trabalho, Alberto Balazeiro e diversas outras
autoridades. Temas relevantes, como a criação de
um critério objetivo, unificado, aplicável a todas as
unidades da federação, para a distribuição de
equipamentos
e
insumos,
avançaram
significativamente. Dentre os demais temas
tratados na reunião, destaca-se a importante
estratégia de atuação adotada pelo MPT no
enfrentamento aos casos de contaminação de
COVID nos frigoríficos.
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BOAS PRÁTICAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO

O Ministério Público do Trabalho vem atuando fortemente na defesa dos direitos dos
trabalhadores neste período de pandemia. Uma das áreas que trouxe notoriedade ao trabalho
desenvolvido pelo MPT é a agroindústria nacional, mais especificamente, com os frigoríficos. Os dados
consolidados de atuação do órgão indicam que os Termos de Ajustamento de Condutas firmados desde o
início da pandemia alcançaram a proteção de cerca de 170 mil empregos, num total de 78 plantas
frigoríficas, contemplando as maiores empresas do país (https://mpt.mp.br/pgt/noticias/covid-19-mptgarante-protecao-de-170-mil-trabalhadores-do-BRF-frigorifico).
Empresas como BRF, Aurora, MARFRIG, GT Foods e Languiru, encontram-se entre as empresas
aderentes à atuação resolutiva do Ministério Público do Trabalho.

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)
Líbia Rodrigues e Lilisane Veiga (Servidores)

5

