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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: 23/06/2020, 19:00 

9.110.186 
Casos 

Confirmados 

Em relação à última edição 

 
8.043.487 

 
↑13,27% 
 

473.061 
Óbitos 

  

439.487 
 

↑7,64% 
 

Fonte:  https://covid19.who.int/ atualizado: 24/06/2020, 12:06pm 
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COVID-19 NO DF 

Segundo a atualização das 

projeções para o DF, compartilhada pela 

Secretaria de Estado de Saúde do DF 

(SES/DF), permanece 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.”. 

A SES/DF divulgou também o Boletim Epidemiológico nº 113: até às 18h do dia 23 de junho, foram 

notificados 35.368 casos confirmados e 475 óbitos de COVID-19. Com relação ao local de residência dos 

casos, 31.457 (88,9%) residem no DF e 3.182 (9,0%) residem em outras Unidades Federadas (UF), sendo 

que os municípios do entorno respondem pela maior proporção dos casos de outras UF. 

ESTUDO DE CENÁRIO  

Em estudo promovido pela Universidade de Medicina de Chongqing, na China, e divulgado na 

última semana na Revista Nature Medicine, concluiu-se que a proteção contra o novo Coronavírus pode 

ser curta e, por isso, foi feito um alerta para o risco de um segundo contágio em pacientes já infectados. 

Durante a pesquisa, cientistas acompanharam um grupo de pessoas infectadas com a COVID-19 

e observaram que os níveis de anticorpos têm uma redução significativa em dois ou três meses após a 

infecção. O estudo revela, ainda, que pacientes assintomáticos infectados pelo Sars-Cov-2 podem ter uma 

resposta imunológica mais fraca do que aqueles que chegaram a desenvolver os sintomas mais comuns 

causados pelo vírus. Oito semanas após receberem alta hospitalar, os níveis de anticorpos de pacientes 

que não apresentaram sintomas caíram mais de 80%. 

Esta descoberta pode mudar o desenvolvimento de vacinas e ainda afetar a forma como a 

população tem lidado com a doença, já que tende a tornar mais permanente os cuidados para evitar o 

contágio.  

 

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_22_de_junho.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_22_de_junho.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/CES/Boletim_da_CES/Boletins_Epidemiol%C3%B3gicos/Boletim_COVID_DF_-_2306.pdf
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ATUAÇÃO DA COMISSÃO DA SAÚDE 

Na quarta-feira (17), a Comissão da Saúde 
participou de reunião do Observatório Nacional 
sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais 
de Alta Complexidade e Grande Impacto e 
Repercussão. Os principais assuntos discutidos 
foram a elaboração de uma plataforma de dados 
abertos interinstitucional e a produção de 
formulário para avaliar o atendimento aos 
protocolos sanitários durante a retomada às 
atividades presenciais nas unidades do Ministério 
Público e do Poder Judiciário.  

Na mesma data, foi realizada a segunda reunião do Giac com representantes do Ministério da 

Saúde, do CONASS, do CONASEMS, da ANVISA e da indústria farmacêutica para tratar a falta generalizada 

de sedativos, anestésicos e relaxantes musculares indispensáveis para se proceder a intubação dos 

pacientes graves da COVID-19. A falta desses medicamentos vem provocando a não utilização de leitos 

de UTI no país, pois sem os mesmos, apesar dos altos custos operacionais, eles se tornam inúteis. Ao final 

da reunião foi construído um acordo para solucionar os impasses que estavam obstruindo a solução da 

escassez desses fármacos. A construção desse acordo se deu sob a atuação e coordenação de 

representantes da CES no Giac.  

Restaram acordadas nessa importante reunião três medidas concretas a serem implementadas 

imediatamente e de modo articulado entre os três níveis da federação: em primeiro lugar, visando a 

equalização dos estoques disponíveis e das compras em curso já consumadas, será procedida a sub-

rogação de contratos vigentes entre alguns Estados e laboratórios, permitindo a transferência de 

medicamentos de um estado para o outro, para poder atender imediatamente os locais que estejam em 

situação de maior gravidade e urgência; em segundo lugar, o Ministério da Saúde realizará uma compra 

centralizada, via SCTIE/MS, por meio de ata de registro de preços dos medicamentos mais estratégicos 

que apresentam escassez, viabilizando a adesão dos estados e municípios, promovendo assim a 

necessária regulação de preços; por último, será encaminhado imediatamente à OPAS pedido de compra 

emergencial no mercado internacional, enquanto a indústria nacional se organiza e empreende os 

esforços necessários para o aumento da produção a fim de abastecer o mercado durante a pandemia. 

Pactuou-se também que a logística para a distribuição será coordenada pelo MS com estados e municípios 

e que a ata decorrente dessa reunião, contendo os termos do acordo, será assinada por todos os 

participantes. 
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Na quinta-feira (18), a presidente da Comissão da 

Saúde, Sandra Krieger, participou da  2ª Roda de 

Conversa “Direito, tecnologia e atuação do 

Ministério Público em tempos de pandemia”, 

promovida pelo InovaEscola, laboratório de 

transformação da Escola Superior do Ministério 

Público da União (ESMPU). Na oportunidade, a 

conselheira apresentou o trabalho realizado pela 

Comissão, compartilhando as experiências colhidas 

sob a perspectiva do debate objeto do evento que 

era “Governo como plataforma, inovação aberta, 

comunicação e sinergia, atuação coordenada e 

democratização da informação”. 

Na sexta-feira (19), a Comissão da Saúde 

voltou a reunir-se com o Ministério da Saúde para 

consolidar o Acordo de Cooperação Técnica que 

tem sido objeto de discussão nas últimas semanas. 

A reunião contou com a participação da presidente 

da CES, conselheira Sandra Krieger, os membros 

auxiliares Jairo Bisol e Rafael Meira Luz, a diretora 

de Integridade do Ministério da Saúde, Carolina 

Palhares Lima, e a coordenadora-geral de Gestão 

de Demandas Judiciais em Saúde, Cecília de 

Almeida Costa. 

Entre os assuntos abordados em reunião, destaca-se a definição de alguns pontos do Plano de 

Ação do Acordo, com vistas à melhoria das políticas públicas de saúde e à promoção do diálogo entre as 

instituições públicas envolvidas na judicialização da saúde, especialmente neste período de pandemia. 

Também no dia 19, a CES participou da 7ª 
Reunião de Resolução Extrajudicial de Conflitos, com a 
SEGOV da Presidência da República. A reunião contou 
com representantes do CNJ, AGU, DPU e Ministério 
Público e tratou de diversos temas, como os esforços 
concentrados na resolução dos problemas de 
fornecimento de medicamentos destinados à intubação 
de pacientes graves da COVID-19 (tema da reunião 
ocorrida no dia 17/6, e discutido na reunião da 
Comissão Intergestores Tripartite ocorrida no dia 18/6). 
Também foram objeto da reunião as medidas adotadas 
no uso de medicamentos off label para o tratamento 
dos sintomas causados pela COVID-19, a adoção de protocolos unificados para a distribuição, pela União, 
de medicamentos, insumos, EPI etc, como forma de atender equitativa e objetivamente as unidades da 
federação. 

https://www.youtube.com/watch?v=nYOSx1mA4v4
https://www.youtube.com/watch?v=nYOSx1mA4v4
https://www.youtube.com/watch?v=nYOSx1mA4v4
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BOAS PRÁTICAS NA SAÚDE 

 

Com o objetivo de garantir a transparência no uso dos recursos públicos na realização de ações 

de combate a Covid-19, o Ministério Público do Paraná lançou o "Painel Covid-19", sistema que permite 

que a sociedade acompanhe licitações e valores referentes às medidas de contenção à pandemia nos 

municípios paranaenses. 

A intenção do projeto, de acordo com o promotor de Justiça Leonardo Dumke Busatto, que 

administra o sistema em conjunto com o promotor de Justiça Hugo Evo Magro Corrêa Urbano, é "viabilizar 

um canal simples para que os agentes do Ministério Público e a população tenham acesso direto a essas 

informações, para assim poderem acompanhar a gestão dos recursos para a pandemia em cada 

prefeitura”. 

O "Painel Covid-19" é atualizado semanalmente com informações fornecidas pela Controladoria-

Geral da União e pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

 

 

 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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