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COVID-19 NO DF

A Secretaria de Saúde do
Distrito
Federal
compartilha
a
atualização das projeções para o DF,
considerando a comparação entre três
cenários: 1) sem a adoção das medidas
de distanciamento realizado em 23 de
abril, 2) com isolamento social de 60%
(nível máximo atingido no DF) realizado
em 6 de maio e 3) taxa aproximada de
isolamento social de 40% (nível
próximo ao atualmente estimado para
o DF) realizado em 15 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 “vem sendo registrado um crescimento contínuo no
número de pessoas infectadas, tomando como base os casos confirmados, assim como os casos graves e
óbitos que são diariamente notificados à SES/DF. Entretanto, 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, se
estima que este aumento não supere a capacidade de atendimento prevista de pessoas infectadas que
demandem internação, especialmente as que requerem leitos de UTI - COVID, o que é uma condição
essencial para manter a letalidade em níveis baixos.”.

ESTUDO DE CENÁRIO
A segunda fase do estudo “Evolução da Prevalência de Infecção por Covid-19 no Brasil: Estudo de
Base Populacional (Epicovid19-BR)”, realizado pelo Centro de Pesquisas Epidemiológicas da Universidade
Federal de Pelotas (UFPel), revelou que em 15 dias houve um aumento de mais de 50% na proporção da
população com anticorpos para o novo coronavírus no país.
Para chegar a este resultado, a pesquisa considerou 83 cidades em que puderam ser testadas e
entrevistadas pelo menos 200 pessoas nas duas fases da pesquisa. A proporção da população com
anticorpos nestas cidades “aumentou de 1,7% na fase 1 para 2,6% na fase 2 (podendo variar de 1,5% a
1,8% na fase 1 e de 2,4% a 2,8% na fase 2 pela margem de erro da pesquisa). Esse aumento de 53% foi
estatisticamente significativo e é inédito em estudos similares. Por exemplo, na Espanha, estudo
semelhante indicou aumento de apenas 4% entre as duas etapas da pesquisa.”
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O coordenador geral do estudo e reitor da UFPel, Pedro Hallal, disse que “esse aumento lança um
alerta sobre a velocidade com que a doença continua se espalhando pelo Brasil. Somos, hoje, o país em
que a Covid-19 se expande de forma mais acelerada em todo o mundo”.
Ao todo, durante a segunda fase da Epicovid19, foram realizados 31.165 testes e entrevistas entre
os dias 4 e 7 de junho, e coletados dados de 133 cidades do país. Em 120 cidades, incluindo 26 das 27
capitais (com exceção de Curitiba), foi possível testar pelo menos 200 pessoas, todas selecionadas por
sorteio. Na primeira fase da pesquisa, ocorrida entre 14 e 21 de maio, foram entrevistadas e testadas
25.025 pessoas, sendo que em 90 cidades foi possível testar 200 ou mais participantes.

ATUAÇÃO DA COMISSÃO DA SAÚDE
A Comissão da Saúde voltou a
reunir-se, no dia 10 de junho, com o
Ministério da Saúde, com vistas à
assinatura de um Acordo de
Cooperação Técnica. A reunião,
ocorrida às 11h00, contou com a
participação da presidente da CES,
Conselheira Sandra Krieger, os
membros auxiliares Jairo Bisol e
Rafael Meira Luz, e a Diretora de
Integridade do Ministério da Saúde,
Carolina Palhares Lima.
As sugestões apresentadas pelo Ministério Público brasileiro, fruto do Ofício-Circular nº
10/2020/CES, endereçado aos Procuradores-Gerais de Justiça, Procuradoria-Geral do Trabalho,
Procuradoria-Geral Militar e Procuradoria-Geral da República, foram levadas à discussão, como
forma de aumentar o acesso dos órgãos de execução a informações relevantes para a atuação
institucional.
Ainda no mesmo dia, a Comissão da Saúde participou de reunião que contou com a
participação de membros do MPF, Ministério da Saúde, CONASS, CONASEMS, OPAS e
SINDUSFARMA. A reunião teve por objeto a discussão das medidas que deverão ser adotadas
para o suprimento da carência de medicamentos destinados aos procedimentos de intubação
para os pacientes graves com COVID-19 (anestésico e relaxante muscular).
O desabastecimento vem sendo relatado pelos gestores da saúde, inclusive com a
demonstração da deserção de diversos procedimentos licitatórios, provocando a queda abrupta
dos estoques.
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Nesta oportunidade, a Comissão da Saúde compartilha ainda duas reuniões realizadas no âmbito
do GIAC, a propósito da Nota Informativa nº 9/2020-SE/GAB/SE/MS do Ministério da Saúde, cujos
esclarecimentos podem colaborar com as análises e decisões a serem adotadas em relação ao uso
de medicamentos off label para o tratamento da COVID-19.
A primeira trata-se de realizada com o Ministro da Saúde, Secretário de Atenção

Especializada à Saúde, integrantes da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde,
focalizadores do MPF e MPE, Procuradores-Gerais de Justiça e Conselho Nacional de Justiça, no
dia 1º de junho de 2020, às 14h. A segunda ocorreu no mesmo horário, no dia 3 de junho, com
Conselheiros do Conselho Federal de Medicina, membros da diretoria da Associação Médica
Brasileira e médicos experientes em intervenções e medidas ministradas por eles para o tratamento
da COVID-19.

BOAS PRÁTICAS NA SAÚDE
Em atenção à transparência e ao estímulo do controle social, a Controladoria-Geral da União
criou, no Portal da Transparência, painel que reúne dados consolidados e com linguagem cidadão sobre
o orçamento destinado ao combate da pandemia de Covid-19. O painel divulga também, entre outras
informações, o ranking dos órgãos e entidades executoras, bem como o dos favorecidos.

Disponível
em:
http://www.portaltransparencia.gov.br/programas-e-acoes/acao/21C0-enfrentamento-daemergencia-de-saude-publica-de-importancia-internacional-decorrente-do-coronavirus
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Ainda no portal, é possível acessar os valores orçamentários e a execução de despesas do Governo
Federal destinados ao enfrentamento da pandemia. Os dados são atualizados diariamente, baseados nas
informações do Tesouro Gerencial. É possível consultar e detalhar os gastos diretos, bem como
transferências aos estados e municípios.

Disponível em: https://www.tesourotransparente.gov.br/visualizacao/painel-de-monitoramentos-dos-gastos-comcovid-19

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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