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COVID-19 NO MUNDO 

Fonte:  https://covid19.who.int/ atualizado: 26/05/2020, 6:45pm 

 COVID-19 NO BRASIL 

 

 
Mapa elaborado com dados do Ministério da Saúde - https://covid.saude.gov.br/ atualizado: 26/05/2020, 19:50 
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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 COVID-

19 no DF e registra o crescimento contínuo no número de pessoas infectadas pela doença.  

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 42% de isolamento social (nível próximo ao 

atualmente estimado para o DF) realizado em 26 de maio. 

 

Segundo o documento, “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.”.  

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/CES/1_Boletim_COVID_DF_26_05__2020B.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/CES/2_Projeções_COVID-19_CNMP_26_de_maio.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/CES/2_Projeções_COVID-19_CNMP_26_de_maio.pdf
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ESTUDOS DE CENÁRIO  

Considerando o avanço da 

pandemia de COVID-19 no Brasil, o 

Ministério da Saúde manifestou, nesta 

semana, a preocupação e o reconhecimento 

do desafio que será enfrentado ainda no 

país, em relação ao crescimento do número 

de casos em pequenas e médias cidades. 

 

Nesse sentido, a Nota Técnica nº 5 

do sistema MonitoraCovid-19 traz 

elementos de alerta para a interiorização da 

doença no país e o decorrente impacto no 

acesso aos serviços de saúde. A nota destaca 

que em “municípios de médio porte, com 

população entre 20 e 50 mil habitantes, 6 

novas cidades apresentam óbitos pela 

primeira vez a cada dia, enquanto, nas 

cidades de pequeno porte, com população 

entre 10 e 20 mil habitantes, são 5 novas 

cidades por dia”.  

A preocupação é que o “acesso a serviços de saúde 

de emergência pode ser um agravante nas pequenas 

cidades. Mais de 7 milhões de pessoas no Brasil estão a 

mais de 4 horas de um município polo de atendimento de 

alta complexidade, onde se encontram UTIs, equipamentos 

e pessoal especializado para doenças respiratórias graves e 

agudas”. 

O entendimento dos pesquisadores é que o 

“sistema de saúde funciona em redes que conformam 

regiões. Achatar a curva para evitar o colapso do sistema 

de saúde demanda a definição clara e célere da região 

referida e de qual rede/sistema de saúde está sendo 

atendida. Esse é um aspecto fundamental para 

implementação de qualquer política de intensificação ou 

relaxamento de medidas de isolamento social. Nesse 

sentido, seria importante a pactuação de “Regiões Covid” 

que considerem o diálogo entre prefeituras, estados e 

governo federal, instituições de pesquisa, Conass, 

Conasems, Consórcios Intermunicipais de Saúde e 

discussões nas Comissões Intergestores Bipartite e 

Tripartite do SUS. 

Fonte: NT5 – MonitoraCovid-19 

Fonte: NT5 – MonitoraCovid-19 

https://bigdata-covid19.icict.fiocruz.br/nota_tecnica_7.pdf
https://bigdata-covid19.icict.fiocruz.br/
https://bigdata-covid19.icict.fiocruz.br/nota_tecnica_7.pdf
https://bigdata-covid19.icict.fiocruz.br/nota_tecnica_7.pdf
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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. Estão em andamento tratativas em torno de um acordo 
entre o CNMP e o Ministério da Saúde, articulado pela Comissão da Saúde, visando ampliar os canais de 
comunicação interinstitucional, facilitar o acesso dos membros do Ministério Público às informações 
primárias necessárias ao exercício da função ministerial e incrementar as medidas de controle desses 
recursos nas respectivas unidades federativas e na União. 

Como desdobramento da reunião de 19 de maio, quando pela via virtual a Comissão da Saúde 
reuniu Conselheiros do CNMP e Procuradores-Gerais de Justiça de todo Brasil com representantes do 
Ministério da Saúde, do Tribunal de Contas da União e da Advocacia-Geral da União para discutir a 
proposta do referido acordo, foram encaminhados ofícios para que os PGJs de todo país ofereçam 
sugestões de ações integradas entre o Ministério Público e a gestão da saúde, a fim de criar e aperfeiçoar 
canais de diálogo e mecanismos de controle da execução do orçamento da saúde. O objetivo final é 
facilitar o acesso à informação e garantir maior eficiência à execução desses recursos públicos, sem se 
desconsiderar as peculiaridades regionais e locais. As sugestões colhidas servirão de subsídio para a 
elaboração de minuta a ser apresentada ao Ministério da Saúde. 

Na quarta-feira, 20 de maio, a Comissão de Saúde, juntamente com demais membros da 

Coordenação do Giac e representantes da Secex-5 do TCU, participou de reunião com o Ministro da Saúde 

interino, General Eduardo Pazuello e membros de sua equipe. Em pauta, foi discutido o tema das ações 

integradas no combate aos desvios na execução orçamentária da Saúde.  Na oportunidade, o membro 

auxiliar representante da CES sustentou a necessidade de uma nova política de fortalecimento do parque 

industrial de medicamentos no Brasil para diminuir gastos e proteger o país dos impactos da alta do dólar 

e das manipulações do mercado nas licitações públicas. Sustentou ainda que o gestor da saúde deve 

investir pesado no fortalecimento da CONITEC e na retomada do exercício do poder regulamentar, 

especialmente no campo da incorporação da tecnologia, hoje comprometido e absorvido em grande 

medida pelo ativismo judicial. Nesta reunião, restou reafirmada a intenção da nova gestão de 

compartilhar todos os dados necessários ao trabalho dos órgãos de controle. 

Na quinta-feira, o membro auxiliar da Comissão da Saúde esteve reunido de forma presencial com 
o Presidente do CONASS, Alberto Beltrame, e com o diretor executivo Jurandi Frutuoso, para dar 
continuidade às estratégias de articulação e ampliação do diálogo interinstitucional entre controle e 
gestão, buscando o incremento da efetividade da política de saúde e das correspondentes ações de 
controle pela via extrajudicial. 

Na sessão virtual desta última terça-feira, 26 de maio, o Plenário do Conselho Nacional do 
Ministério Público referendou a Recomendação nº 72, de 23 de abril de 2020. O texto, inicialmente 
apresentado pela Presidente da Comissão da Saúde, conselheira Sandra Krieger, foi aprovado por 
unanimidade com aprimoramentos propostos pelo conselheiro Marcelo Weitzel. A norma recomenda aos 
membros do Ministério Público, durante o período excepcional de pandemia de Covid-19, o fomento à 
atuação unificada e integrada entre os gestores municipais, estaduais e federal, a iniciativa privada, as 
instituições científicas, de ensino e pesquisa, laboratórios, e outras forças da sociedade, com a finalidade 
de desenvolverem soluções alternativas e inovadoras para as principais dificuldades de efetivação das 
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políticas públicas na área da saúde, primando sempre pela máxima transparência, de forma a facilitar o 
controle pelos órgãos públicos e pela sociedade civil. 

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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