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APRESENTAÇÃO
Nesta edição do Boletim, a Comissão da Saúde apresenta ao Ministério Público brasileiro e aos
leitores em geral, os pontos centrais das atividades desenvolvidas no mês de março de 2021.
Iniciaremos o Boletim com a apresentação dos últimos dados relacionados aos avanços da
pandemia de COVID-19. Neste campo, além das já tradicionais informações sobre os números de
infectados e de vítimas, adicionar-se-ão dados sobre o número total de pacientes recuperados e os
dados relacionados a leitos de UTI COVID-19, distribuição de oxigênio e vacinação.
No campo das atividades desenvolvidas pela Comissão, destaca-se, num primeiro momento, o
lançamento do webinário “Diálogos Interinstitucionais em Saúde”, ação desenvolvida por iniciativa da
CES e que possui o escopo de levar a toda a comunidade ligada ao Direito Sanitário temas relevantes e
contemporâneos. Os diálogos iniciaram com um importante debate sobre os reflexos da judicialização
de leitos de UTI COVID-19 para o sistema de regulação. Também se apresentam outras importantes
reuniões realizadas, com o foco preponderante nas questões mais urgentes, tais como cobertura vacinal
e distribuição de medicamentos e insumos.
Logo após, no segmento Perspectivas do MP na Saúde, apresentamos um breve artigo escrito
pelas Procuradoras do Trabalho Priscila Moreto e Renata Coelho, intitulado “Atuação na Identificação de
Equipamentos de Proteção Inadequados”. Aproveitamos o ensejo para renovar o convite a todos os
membros do Ministério Público que quiserem participar das próximas edições do Boletim, mediante
envio de artigos breves ao correio eletrônico da Comissão, em ces@cnmp.mp.br.
O Boletim ainda traz ao conhecimentos dos leitores algumas ferramentas que auxiliam no
exercício da função de órgão de controle pelo Ministério Público. Desta vez se destaca a transparência
dada a dados relacionados à distribuição de oxigênio.
A parte final deste Boletim contém um elenco de experiências positivas na área da saúde,
exemplos bem sucedidos de atuação dos ramos e unidades do Ministério Público, como forma de
reconhecimento da inovação e da resolutividade.

COVID-19 NO BRASIL
O primeiro gráfico que apresentado abaixo indica o número de “casos acumulados de COVID-19
por semana epidemiológica”, em todo o território nacional, a partir da nona semana epidemiológica.
Levando-se em conta que o primeiro caso confirmado de COVID-19 ocorreu em 26 de fevereiro1, a série
histórica retratada inicia-se em abril de 2020. A curva mostrará o total acumulado de registros positivos
para a COVID-19.
1

De acordo com https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46435-brasil-confirma-primeiro-caso-de-novo-coronavirus,
acessado em 23 de setembro de 2020.
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O segundo gráfico compartilhado também abaixo indica, no mesmo período, o acumulado de
óbitos registrados no Brasil. O ponto máximo da curva corresponderá ao número acumulado de óbitos
de acordo com as informações prestadas pelas Secretarias de Saúde ao Ministério da Saúde.
Registre-se que a análise por semanas epidemiológicas permite uma leitura mais linear do
fenômeno, com o agrupamento de casos, sem os picos ocorridos na análise diária.

Gráficos de casos e de óbitos acumulados, respectivamente. Fonte: https://covid.saude.gov.br/ atualizado: 28/03/2021, 18:50

Por sua vez, os gráficos a seguir refletem a contabilização por data de notificação e não pela
soma histórica. Estes gráficos permitem a percepção mais pontual sobre a evolução da enfermidade e
seu estado atual.

Gráficos de casos e de óbitos novos por data de notificação, respectivamente. Fonte: https://covid.saude.gov.br/ atualizado: 28/03/2021, 18:50

Os gráficos revelam a escalada do número de novos casos e de óbitos por COVID-19, superando
o pico anterior da pandemia no país, sem sinalizar ainda estabilidade ou diminuição.
No intuito de ampliar o panorama do registro de acompanhamento da pandemia, a partir desta
edição, o boletim da Comissão da Saúde inclui o painel do Ministério da Saúde com dados sobre a
vacinação.
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Gráficos de doses distribuídas e dados de aplicação. Fonte: Painel de Vacinação Consultado em 29/03/2021, 14:50

ATUAÇÃO DA COMISSÃO DA SAÚDE
COMISSÃO DA SAÚDE DO CNMP PARTICIPA DE WEBINÁRIO SOBRE A ATUAÇÃO DO MP NO
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19

Na foto, os participantes do evento. Acima, à esquerda, o Diretor da Escola
Superior do MPSE, Newton Silveira Dias Junior; ao centro, a Secretária de
Estado da Saúde de Sergipe, Mércia Feitosa; à direita, a cerimonialista.
Abaixo, à esquerda, o Procurador-Geral de Justiça do MPSE, Manoel Cabral
Machado Neto; ao centro, a Conselheira Sandra Krieger e, à direita, o
Diretor do CAOp da Saúde, Promotor de Justiça Raymundo Napoleão
Ximenes Neto.

A conselheira do Conselho Nacional
do Ministério Público (CNMP) e presidente
da CES, Sandra Krieger, ministrou, no dia 5
de março, a palestra: “Os reflexos da
atuação do Ministério Público no
enfrentamento à Covid-19 e a atuação na
Presidência da Comissão da Saúde e no
GIAC”. A participação integrou o Webinário
“O Ministério Público no enfrentamento da
pandemia da Covid-19”, promovido pelo
Ministério Público de Sergipe, através da
Escola Superior (ESMP) e do Centro de
Apoio Operacional dos Direitos da Saúde
(CAOp). O evento teve como objetivo
discutir a atuação do Ministério Público e
apresentar o processo de imunização no
Estado de Sergipe.
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A Conselheira Sandra Krieger falou sobre o trabalho realizado pela unidade e pelo Gabinete
Integrado de Acompanhamento da Epidemia Covid-19 (GIAC). “O que mais procuramos fazer nesses dois
anos foi estabelecer elos. A intenção do Conselho Nacional do Ministério Público é propiciar a união de
esforços e a troca de experiências e informações, naquilo que é possível. Além da atuação finalística
específica, o MP passou a ter um papel ativo na transformação das ações: de um lado agindo em
conjunto com o gestor e, de outro, exercendo o seu papel de fiscalizar as políticas públicas”.
Clique aqui para assistir ao evento
Acesse a íntegra: Notícia MPSE ; Notícia CNMP

REUNIÃO GIAC
No dia 9 de março, a Comissão da Saúde,
por meio de sua presidente, a Conselheira Sandra
Krieger, e de seus membros auxiliares, Jairo Bisol,
Marcelo de Oliveira dos Santos e Rafael Meira
Luz, participou de reunião do GIAC, coordenada
pelo Procurador-Geral da República, Augusto
Brandão de Aras, e pela Subprocuradora-Geral da
República Lindôra Maria Araújo.
Na foto, da parte superior para a inferior, da esquerda para a
direita: a médica Lucy Kerr; o membro auxiliar da CES Jairo Bisol; o
Deputado Federal Giovani Cherini; Subprocuradora-Geral da
República Lindôra Maria Araújo; as médicas Maria Emília Gadelha,
Nise Yamaguchi; Raissa Oliveira; o empresário José Alves Filho; o
membro auxiliar da CES Rafael Meira; a Conselheira Sandra Krieger
e a assessora técnica do Deputado Cherini, Carla Rech.

Na ocasião, o Deputado Federal
Giovani Cherini e o grupo de médicos composto
pela Dra. Maria Emília Gadelha Serra, Dra.
Nise Hitomi Yamaguchi, Dra. Raissa Oliveira
Azevedo de Melo Soares, Dr. Francisco Eduardo
Cardoso Alves e Dra. Lucy Kerr apresentaram
pedido de revisão de entendimento para a atuação do sistema de saúde brasileiro no tratamento
precoce dos pacientes com COVID-19. Entre os pontos levantados os médicos argumentam que há
evidências científicas para o protocolo e que deve ser garantido o poder de escolha ao médico e ao
paciente.

COMISSÃO DA SAÚDE PARTICIPA DE WEBNÁRIO SOBRE A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMO
PRIORIDADE INSTITUCIONAL NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS
A Comissão da Saúde participou, na
manhã do dia 10 de março, do webinário
promovido pelo Ministério Público de Minas
Gerais com o tema “A Atenção Primária à
Saúde como Prioridade Institucional”. A
conselheira nacional e presidente da
Comissão de Saúde do CNMP, Sandra Krieger,
integrou a mesa de abertura do evento e
abordou a atuação do Ministério Público em
defesa da saúde pública.
Na foto, a Conselheira Sandra Krieger em sua apresentação no evento.
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A conselheira apresentou as linhas de atuação da Comissão, compreendidos os eixos principais
previstos no Plano Diretor para o biênio 2020/2021 – fomentar a racionalização da judicialização da
saúde e desenvolver uma política de acolhimento e atenção à saúde mental dos membros e servidores
do Ministério Público –, bem como as ações decorrentes da pandemia de COVID-19.
Ainda pela manhã, foram realizadas outras duas apresentações. A primeira, após a da
conselheira, pelo médico e doutor em Infectologia, membro do comitê de enfrentamento da Covid-19
na UFMG e Prefeitura de Belo Horizonte, Unaí Tupinambás, sobre “O papel da APS no enfrentamento à
pandemia causada pelo novo Coronavírus”. A segunda, sobre “A saúde da criança e do adolescente na
atenção primária à saúde”, pela coordenadora do Grupo de Desenvolvimento da Primeira Infância do
Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, médica e doutora em Ciências da
Saúde, Cláudia Regina Lindgren Alves.
No debate sobre a atenção primária em saúde, entre as ações que merecem atenção, os
participantes destacaram a importância do Ministério Público em seu papel ativo na defesa e
aperfeiçoamento do sistema. Sobre a transparência, essencial ao bom controle administrativo, a
conselheira Sandra Krieger destacou que a sociedade e o Ministério Público são forças que se somam,
na medida em que uma sociedade informada e capaz de compreender os dados, ainda que
disponibilizados de forma incipiente, capilariza e amplia a possibilidade de atuação do Ministério
Público.

DIÁLOGOS INTERINSTITUCIONAIS EM SAÚDE – PRIMEIRA EDIÇÃO DA SÉRIE DE WEBINÁRIOS DA
COMISSÃO DA SAÚDE
No dia 18 de março, a Comissão
da Saúde realizou a primeira edição do
projeto “Diálogos Interinstitucionais em
Saúde”. A série de webinários revela a
importância estratégica da articulação
interinstitucional como forma de debater,
refletir e encontrar caminhos que auxiliem
o
Ministério
Público
brasileiro,
especialmente no seu imenso desafio de
fiscalizar a política pública de saúde.
No programa de estreia, com
transmissão pelo canal oficial do CNMP no
Na foto, acima e à esquerda, a Conselheira Sandra Krieger; à direita o
YouTube,
estiveram em discussão os
membro auxiliar Jairo Bisol. Abaixo, à esquerda, a secretária de Saúde do
município de São João Batista/SC, Karin Geller; à direita, Rita de Cássia
impactos da judicialização na gestão dos
Bertão, assessora técnica do Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
leitos de UTI/Covid-19. O encontro foi
conduzido pela presidente da CES/CNMP, conselheira Sandra Krieger, assistida pelo membro auxiliar da
Comissão Jairo Bisol. Como convidadas, estiveram presentes a assessora técnica do Conselho Nacional
de Secretários de Saúde (Conass) Rita de Cássia Bertão e a Secretária de Saúde do município de São João
Batista/SC, Karin Geller.
A conselheira explicou que a CES/CNMP compreende o diálogo interinstitucional como a via
capaz de superar os desafios impostos pela atual crise sanitária. Assim, o objetivo do novo projeto é
fornecer informação adequada aos promotores e procuradores de Justiça em apoio à atuação resolutiva
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e à missão institucional de fiscalizar os gestores, seja na aplicação dos recursos, seja na transparência da
utilização de leitos para Covid-19.
“Não queremos interferir na atividade-fim dos membros, mas sim aparelhá-los com discussão
e informação de qualidade para que possam executar seu papel institucional. O debate de hoje, sobre a
judicialização, é absolutamente necessário, pois há uma nova conjunção de fatores no Brasil
influenciando a ocupação dos leitos para Covid-19. Se estabelecermos um tratamento cooperativo entre
a gestão e os que fiscalizam os gestores, conseguiremos atender a sociedade naquilo que ela precisa”,
falou a conselheira.
Assista ao evento aqui
Íntegra da notícia SECOM/CNMP

PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE COORDENAÇÃO NACIONAL PARA ENFRENTAMENTO
DA COVID-19
A Comissão da Saúde, por meio de sua Presidente, Conselheira Sandra Krieger, e do membro
auxiliar Rafael Meira Luz, participou da primeira reunião do Comitê de Coordenação Nacional para
Enfrentamento da COVID-19, realizada aos 31 de março do corrente ano, no Palácio do Planalto.
Estiveram presentes, ainda, o Presidente da República Jair Bolsonaro, os Presidentes do
Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o Ministro da Saúde Marcelo
Queiroga, o Ministro da Tecnologia e Ciência Marcos Pontes, a Ministra da SEGOV Flávia Arruda, o
Ministro das Comunicações Fábio Faria, a Conselheira do CNJ Candice Lavocat, o Secretário-Geral do
CNJ Valter Shuenquener, assim como outras autoridades do Poder Executivo.
Em sua fala, a Conselheira Sandra Krieger destacou o papel desempenhado há mais de um
ano pelo CNMP, por meio da Comissão da Saúde, e do MPF, por meio do Procurador-Geral da República
Augusto Aras e do GIAC, no sentido da articulação interinstitucional com os gestores e do fomento à
atuação integrada do Ministério Público para o enfrentamento da pandemia, reforçando a importância
da manutenção desses esforços, a partir de agora coordenados também com o Comitê.

Março de 2021 – Nº22

PERSPECTIVAS DO MP NA SAÚDE
ATUAÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INADEQUADOS
Priscila Moreto2
Renata Coelho3

O Ministério Público do Trabalho (MPT), por duas suas unidades regionais, Brasília (PRT10) e Mato
Grosso do Sul (PRT24), firmou acordo de cooperação técnica com o Instituto de Pesquisa Tecnológicas
do Estado de São Paulo S.A. (IPT), para desenvolvimento e execução do projeto “avaliação da
conformidade de produtos de proteção”.
A parceria pretende, em especial, avaliar a conformidade de máscaras cirúrgicas e equipamentos
de proteção individual, mormente aqueles necessários a trabalhadores da saúde, em sentido amplo, e
aos profissionais essenciais ao atendimento e enfrentamento da pandemia de coronavírus, como como
bombeiros, policiais, agentes funerários, agentes de fiscalização, dentre outros.
Isso porque, como é notório, logo no início da pandemia no Brasil, diante da escassez de
máscaras cirúrgicas, PFF e N-95 e da insuficiência da produção e estoques nacionais para atender a
imensa e imediata demanda, houve a flexibilização de regras de circulação destes itens e foram
abreviados os procedimentos para fabricação, importação e aquisição de Máscaras PFF2/N95, em
especial na Portaria n.º 11.347/2020 de 6 de maio de 2020 da Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho do Ministério da Economia; Portaria nº 102, de 20 de março de 2020 do Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO); e Resolução – RDC n.º 379, de 30 de Abril de 2020, da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Muito embora houvesse a grande preocupação dos gestores, sindicatos, conselho profissionais e
órgãos de proteção à saúde do trabalhador com a falta de máscaras e equipamentos de proteção
individual, especialmente para os trabalhadores da linha de frente de atuação na pandemia, pouco após
o relaxamento das regras acima referido, as denúncias recebidas pelo MPT, inicialmente relacionadas à
falta e ao reuso indevido de EPI´s, passaram a incluir um novo componente, qual seja, a baixa qualidade
e a suspeita de ineficácia dos equipamentos de proteção, especialmente máscaras.
“Não sei se é melhor trabalhar com ou sem essa máscara”4, é frase que tem sido dita pelos
trabalhadores da saúde. Não bastasse a situação de angústia e medo já proveniente da calamidade
instalada com a pandemia, e a falta de insumos e EPI´s, com racionamento e reutilização indevida, os
trabalhadores dos serviços de saúde ainda lidam diariamente com a desconfiança da qualidade e
2

Especialista em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Procuradora do Trabalho
do Ministério Público do Trabalho (MPT). Vice gerente nacional do projeto sindicalismo e diversidade do MPT. Membra do
Grupo de Trabalho sobre Migrações e do Grupo de Trabalho Saúde na Saúde Covid-19 do MPT.
3
Procuradora do Ministério Público do Trabalho. Bacharel em Direito (UFSC). Especialista em Economia do Trabalho e
Sindicalismo (UNICAMP). Mestre em Direito (UCB). Coordenadora de Ensino da Escola Superior do Ministério Público da União
(ESMPU), 2014-2016. Gerente Nacional do Projeto Saúde na Saúde e Vice Coordenadora do GT Saúde na Saúde Covid-19, do
MPT.
4

https://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2020/04/trabalhadores-saude-mascara-covas/
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eficácia dos itens que recebem. Além de denúncias formais chegavam ao MPT, em todo o Brasil, prints
de conversas e vídeos de trabalhadores sobre a má qualidade de EPI´s, especialmente das máscaras,
toucas, propés e luvas.
Ocorre que inúmeros produtos passaram a ser confeccionados por indústrias de conversão, por
fábricas sem nenhuma expertise ou certificação para a produção de máscaras, que até então eram de
uso restrito a algumas profissões, ampliando-se, também, como nunca, a importação de itens de
procedência duvidosa, porque não submetidos aos rigores da legislação.
Reflexo da tradicional lei de mercado, a oferta e a procura, tais itens além de precários, sem
certificações mínimas, nem mesmo sanitárias, eram, ademais, adquiridos a preços muito superiores ao
do cenário de “normalidade”, com dispensas de licitação e em quantidades nunca antes contratadas, o
que, com a urgência e a utilização imediata, também acabava suprimindo outras “etapas” de controle e
verificação que seriam usuais.
Atento a tudo isso, o MPT buscou informações junto ao Ministério Público de Contas no DF, e não
foi surpresa quando também aquele órgão já rastreava a origem, as compras e doações de máscaras sob
as quais havia suspeita de má qualidade e altos preços.
Por certo, produtos registrados na Anvisa, aprovados pelo Inmetro e com Certificado de
Aprovação (CA) garantem um nível de segurança muito maior, uma vez que o detentor do registro
apresentou os documentos técnicos e os itens foram aprovados quanto à sua confiabilidade, acurácia e
desempenho. A regularização na Anvisa, no Inmetro e o CA previsto em Norma Regulamentadora (NR-6)
demonstram que o fabricante ou importador comprovou que o produto é efetivamente fabricado por
meio de um sistema de gestão de qualidade eficaz para garantir que este produto mantenha suas
características de qualidade, segurança e eficácia e que atende às normas de saúde e segurança em
vigor. Porém, o que fazer para aferir se as máscaras que circulavam aos milhões por todo o Brasil e
deveriam garantir a saúde e segurança dos trabalhadores da linha de frente do combate à pandemia
eram eficazes em sua composição e atendiam a critérios mínimos de proteção?
Esse o pano de fundo que levou o MPT a chegar ao IPT, instituto acreditado pelo INMETRO para
testagem de inúmeros equipamentos de proteção individual e máscaras cirúrgicas. Um dos maiores
institutos de pesquisas do Brasil, o IPT conta com laboratórios capacitados e equipe de pesquisadores e
técnicos altamente qualificados.
Em Procedimento Promocional, seguido de Inquérito Civil Público, o MPT passou a enviar
amostrar de máscaras cirúrgicas ao IPT, que procedia ensaios e expedia laudos de conformidade ou não
do material. Também numa cooperação do MPT com o MPContasDF, o IPT respondia a quesitos que
seriam utilizados em representações do MPContasDF para a glosa de valores e a recuperação de
dinheiro público investigo em aquisições de máscaras inservíveis. O mesmo foi feito com o laboratório
Falcão Bauer, acreditado pelo INMETRO para testagem de máscaras PFF e N-95.
Amostras levadas à testagem pelo MPT revelaram que no Distrito Federal estavam sendo
distribuídas em unidades de saúde pública milhares de máscaras impróprias, apesar de aparentemente
serem adequadas. Havia fornecimento e uso de itens artesanais, ou de origem estrangeira, sem atenção
às condições acima destacadas. Nem mesmo as normas da ABNT ou do Inmetro eram atendidas em
total negligência à saúde e segurança dos trabalhadores.
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Por mais que estejamos em contexto de excepcionalidade, com flexibilidade pela Anvisa de certas
regras, a fim de minimizar o risco de desabastecimento de EPI´s, fato é que o Brasil foi “inundado” de
produtos sem mínima conformidade e qualidade, e que oficinas clandestinas de produção também
passaram a alimentar o mercado interno de “EPI´s”, sem compromisso com normas técnicas, qualidade
ou mesmo higiene das operações.
Com os laudos e pareceres do IPT o MPT ajuizou ação civil pública e obteve liminar para
“Suspender a distribuição, no prazo máximo de 48 horas, e recolher, no prazo máximo de 5 dias, todos
os EPI‘s inservíveis, não conformes ou inadequados, assim considerados aqueles que possuam não
conformidades de criticidade média ou alta aferida por Institutos acreditados pelo Inmetro e os
considerados inadequados ou impróprios por seus próprios órgãos internos, juntando aos autos a
comprovação no prazo máximo de 72 horas após o prazo concedido para a efetivação das medidas;
Proporcionar a imediata substituição das máscaras cirúrgicas, PFF2 ou N95, sempre que o trabalhador
nos serviços de saúde constatar sua não conformidade, ou o comprometimento de sua integridade,
qualidade ou eficácia, sendo vedada a determinação de uso sequenciado por período mínimo,
observadas as recomendações que constam nos itens “a.11.1” e “a.11.2” da inicial”.
Com o mesmo acordo de cooperação, o MPT auxiliou o MPDFT, na Promotoria Militar, em
atuação sobre qualidade das máscaras dos Bombeiros do DF. As máscaras foram testadas pelo IPT e o
resultado balizou expedição de Recomendação do MPDFT para recolhimento de todos os itens e
medidas para reaver o valor pago.
Nas primeiras semanas de vigência, o acordo de cooperação com o IPT e a parceira com o
laboratório Falcão Bauer, permitiram o recolhimento de 1 milhão de máscaras impróprias e impedira a
distribuição de outro 1 milhão de itens, além do pagamento de mais de R$ 8 milhões em dinheiro
público.
O caso dos bombeiros envolvia mais 227 mil máscaras e mais meio milhão de reais.
Decisões do TCDF impedindo empresas de participarem de novas compras de máscaras do GDF e
sustando procedimentos de aquisição também decorreram desta atuação do MPT e do MPContasDF.
O acordo e os testes do IPT também fundamentaram a cassação de liminar no TJDF que havia
determinado que o GDF recebesse milhares de máscaras cirúrgicas compradas de empresa do sul do
país. Havia discussão sobre a qualidade dos itens e a empresa havia obtido liminar em Vara da Fazenda
Pública para receber o pagamento pelos produtos que somente foi cassada após informações do MPT
ao MPDFT e laudos do IPT que constavam na ação civil pública trabalhista.
O MPT de Mato Grosso do Sul (PRT24), agindo nos mesmos moldes, requisitou amostras de
máscaras cirúrgicas de 10 (dez) Serviços de Saúde, totalizando 16 (dezesseis) amostras analisadas de
distintos fabricantes.
Todas as amostras de máscaras cirúrgicas analisadas pelo IPT foram reprovadas, pois em
desconformidade com ao menos um dos requisitos técnicos gerais e de desempenho previstos na
norma ABNT NBR 15052:2004.
Oito amostras (metade) foram reprovadas por fator considerado de criticidade alta. A avaliação
técnica concluiu que metade das máscaras cirúrgicas analisadas são ineficientes quanto à filtragem de
partículas. A filtragem está abaixo dos limites mínimos especificados. A reprovação no fator eficiência de
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filtragem expõe os trabalhadores dos Serviços de Saúde ao contato com gotículas e partículas que
podem carregar microrganismos patogênicos, como os causadores da infecção por Covid-19.
Não se sabe até o momento se o novo coronavírus possui hospedeiros preferenciais ou pessoas a
ele imunes, mas no meio a tantas incertezas, o que se mostra uma verdade no mundo todo é que os
trabalhadores da saúde, pelas características do vírus e do trabalho que realizam, estão muito
vulneráveis ao contágio. Vulnerabilidade essa que se agrava quando o sistema de saúde age
sobrecarregado, com ampliação de demandas, de ritmo, de jornada, com redução de descansos e de
cuidados nas rotinas e processos de trabalho, com falta ou mau uso de equipamentos de proteção
individual, com o esgotamento físico, mental e emocional dos trabalhadores. Para além de tudo isso,
esses profissionais podem estar usando máscaras, luvas, propés, toucas, capotes ineficientes, que não
os protegem e potencializam o número de infectados, mortos e sequelados, com exposição de
pacientes, colegas de trabalho, familiares e demais contatantes.
O cenário inicial de escassez findou em meados de 2020, porém, seja por descaso com a saúde
dos trabalhadores, seja pela falta de prioridade nas aquisições e falta de planejamento, ainda são feitas
compras, doações, permutas de equipamentos de proteção individual pautadas unicamente na urgência
e na quantidade, sem critérios e monitoramento adequado de sua qualidade e segurança. E neste um
ano não é possível mensurar quantos trabalhadores sentindo-se enganosamente protegidos adoeceram,
morreram, contaminaram pacientes e quanto dinheiro público foi e continua a ser investido em
produtos imprestáveis.

BOAS PRÁTICAS NA SAÚDE
MPRR VIABILIZA ACORDO ENTRE HOSPITAL ALBERT EINSTEIN E SESAU PARA OFERECER CONSULTAS
VIRTUAIS A PACIENTES DE COVID EM UTIs
O Ministério Público do Estado de Roraima (MPRR), por meio da Procuradoria-Geral de Justiça e
da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde, viabilizou acordo de cooperação técnica entre o Hospital
paulista Albert Einstein e o Governo do Estado para oferecer serviço especializado de telemedicina no
combate à Covid-19, atendendo a pacientes de Roraima internados em leitos de UTI (Terapia Intensiva).
O Hospital Albert Einstein se compromete a realizar, de forma totalmente gratuita, consultas
diárias por videoconferência, para acompanhamento e discussão, junto a médicos e equipe
multidisciplinar locais, de casos de pacientes internados em Terapia Intensiva, em Roraima.
Cabe ao Governo, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (Sesau), indicar as unidades que
deverão receber os serviços, garantir profissionais de saúde em quantidade e formação disponíveis para
o atendimento presencial dos pacientes nas UTI’s, além de promover a alimentação dos dados coletados
durante o atendimento dos pacientes, na plataforma digital de Telemedicina da Instituição.
O Promotor de Justiça de Defesa da Saúde, Madson Carvalho, destaca que a intenção é
aproveitar a expertise dos profissionais do Hospital Albert Einstein, que atualmente possui um dos três
serviços de UTI com menor índice de mortalidade do mundo.
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Para a Procuradora-Geral de Justiça, Janaína Carneiro Costa, esse Acordo trará grandes
benefícios no combate à Covid-19, em Roraima. “O MPRR tem acompanhado desde o início a crise
desencadeada pelo coronavírus e uma das nossas preocupações é o atendimento adequado dos
pacientes que estão nos hospitais. Temos articulado junto ao executivo dos municípios e do Estado para
que haja melhorias nos serviços de saúde prestados a toda população roraimense”, concluiu a
Procuradora-Geral de Justiça.
Íntegra da notícia ASCOM/MPPR

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ REALIZA CURSO SOBRE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E
PREVENÇÃO AO SUICÍDIO – INSCRIÇÕES ABERTAS
Entre os dias 18 de março e 18
de abril, interessados poderão se
inscrever no curso “Inteligência
Emocional
como
fortalecimento
intrapessoal como forma de prevenção
ao suicídio”, que o Centro de
Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), com
o apoio da Escola Superior do Ministério
Público (ESMP), oferta na modalidade
Educação à Distância (EAD).
A atividade foi cedida pelo
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) do Ministério Público do Estado do Rio Grande
do Norte (MPRN) e faz parte, no Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), do Projeto Gestão de
Competências, especificamente a categoria Colaboração. Os inscritos terão prazo de 15 dias para
concluir o curso e entregar o relatório final.
Íntegra da notícia Portal MPCE

PAINEL PARA MONITORAMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - ANVISA
A Anvisa disponibilizou, no dia 23 de
março, um painel que permite verificar o estoque e
a venda de oxigênio no Brasil. Os dados foram
fornecidos pelas empresas fabricantes, envasadoras
e distribuidoras de oxigênio medicinal, em atenção
ao Edital de Chamamento n. 5, de 12 de março de
2021.
Os primeiros dados dizem respeito ao
período compreendido entre os dias 13 e 17 de março. O painel será atualizado todas as sextas-feiras,
com a informação dos últimos sete dias.
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O painel, somado à ferramenta LOCALIZA SUS – divulgada na edição anterior deste boletim –,
pode ser relevante para a atuação resolutiva do Ministério Público brasileiro, ao permitir a ponderação
entre estes dados e as demandas surgidas nos ramos e unidades, visando à antecipação das situações de
crise.
Íntegra da notícia

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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