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O que está sendo feito?
1. Ministério da Saúde homologa pregão para 
aquisição de medicamentos do kit intubação

Representantes do Gabinete Integrado de 
Acompanhamento da Epidemia Covid-19 
(Giac) participaram na manhã desta 
quinta-feira (13) de reunião técnica na 
Câmara dos Deputados para discutir a 
situação de abastecimento dos 
medicamentos utilizados para intubação 
de pacientes com covid- 19. O encontro foi
promovido pela Comissão Externa que 

acompanha o enfrentamento da pandemia no país e incluiu, além de 
parlamentares, representantes do Ministério da Saúde, da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), dos Conselhos Nacionais de Secretários de 
Saúde (Conass) e de Secretários de Municipais de Saúde (Conasems).

De acordo com o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério 
da Saúde (MS), Luiz Otávio Franco Duarte, os relatos de desabastecimento 
dos medicamentos do kit intubação foram pontuais e não lineares. Ele 
destacou que não há motivo para maiores preocupações, uma vez que a 
pasta finalizou com êxito, nesta quarta-feira (12), o pregão eletrônico com 
indústrias que fornecerão os medicamentos para todo o país. A licitação, 
prevista em acordo mediado pelo Giac, permitirá aos gestores públicos 
realizarem a aquisição sob demanda dos medicamentos que compõem o kit 
intubação, destinado aos pacientes com casos graves de covid-19. 

O promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 
(MPDFT) e integrante do Giac, Jairo Bisol, afirmou que a homologação do 
pregão centralizado representa um importante reforço no combate à 
pandemia no país. Mas alertou para a necessidade de manter o diálogo 
interinstitucional em busca das melhores estratégias neste momento de 
crise. Leia mais ou acesse a memória completa da reunião. 

 

https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/230321/-5196297547659337660/publicLink/13.08.2020%20-%20Reuni%C3%A3o%20C%C3%A2mara%20dos%20Deputados%20-%20Medicamentos%20kit%20intuba%C3%A7%C3%A3o_v3.pdf
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/covid-19-ministerio-da-saude-homologa-pregao-para-aquisicao-de-medicamentos-do-kit-intubacao/view


2. Ministério da Saúde vai emitir nota sobre 
tratamento para síndrome associada à covid-19

O Ministério da Saúde se comprometeu a emitir nota informativa para prever 
o uso da imunoglobulina humana no tratamento da síndrome inflamatória 
multissistêmica pediátrica (SIM-P) associada à covid-19. Esse foi o resultado 
de reunião realizada nesta quinta-feira (13), entre representantes do 
Ministério Público Federal (MPF) e do Ministério da Saúde, a partir de 
interlocução promovida pelo Gabinete Integrado de Acompanhamento da 
Epidemia de Covid-19 (Giac). Rara, a síndrome acomete crianças e 
adolescentes infectados pelo coronavírus e pode levar à morte. Os sintomas 
são febre alta e persistente, lesões na pele e na boca, dores abdominais, 
náuseas e diarreia. O tratamento é feito com imunoglobulina humana, um 
medicamento caro e de difícil aquisição. A reunião tratou da falta de um 
protocolo específico para atendimento, abastecimento e uso da 
imunoglobulina nessas situações. Leia mais. 

 

3. Governo de Minas destina recursos para 
acolhimento de moradores de favelas e aglomerados
com sintomas da covid-19

Após sugestão do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o Governo do
Estado editou resolução autorizando o repasse de R$ 2,9 milhões em 
recursos aos municípios mineiros para o custeio de ações complementares 
de acolhimento e isolamento de casos suspeitos ou confirmados de covid-19 
na população residente em aglomerados, vilas e favelas. A medida foi 
aprovada em 6 de agosto pela Comissão Intergestores Bipartite do Sistema 
Único de Saúde de Minas Gerais (Cibsus-MG). De acordo com a resolução, 
os aglomerados “são considerados como fator limitante do isolamento pela 
alta densidade demográfica e o grande número de pessoas que coabitam 
num mesmo ambiente. Promover formas de isolamento para as populações 
vulneráveis constitui-se em importante medida de saúde pública, para 
controlar a disseminação da doença”. Leia mais.

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/ministerio-da-saude-vai-emitir-nota-para-prever-uso-da-imunoglobulina-no-tratamento-de-sindrome-associada-a-covid-19/view
https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/apos-conversas-com-o-mpmg-governo-destina-recursos-para-acolhimento-de-moradores-de-aglomerados-que-apresentarem-sintomas-da-covid-19.htm


4. Liminar obriga ANS a fiscalizar operadoras de 
planos de saúde em Rondônia

A Justiça Federal determinou à Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), em decisão liminar, que fiscalize e penalize operadoras de planos de 
saúde atuantes em Rondônia, bem como prestadores de serviços 
hospitalares, em decorrência da má prestação do serviço no atendimento de 
pacientes com sintomas de covid-19. A ANS deve apresentar relatório do 
cumprimento da decisão em até 30 dias. Falta de estruturação adequada 
ocasionou esgotamento de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no 
estado. A decisão atende a ação civil do Ministério Público Federal (MPF), do
Ministério Público do Estado de Rondônia (MP/RO), do Ministério Público do 
Trabalho (MPT), da Defensoria Pública da União e da Defensoria Pública do 
Estado de Rondônia. Leia mais.

5. MPF cobra medidas imediatas para evitar 
propagação da covid-19 entre indígenas do Tocantins

O Ministério Público Federal (MPF) entrou na Justiça para garantir a adoção 
imediata de medidas de prevenção do avanço da covid-19 entre as etnias 
indígenas Krahô, Xerente, Krahô-Kanela, Krahô - Aldeia Takaywrá, Avá-
Canoeiro, Karajá e Javaé, no estado do Tocantins. Em liminar, o MPF pede 
que a União e a Fundação Nacional do Índio (Funai) sejam obrigadas a 
distribuir, no prazo de 48 horas, kits de higiene com equipamentos de 
proteção e cestas básicas em quantidade suficiente para atender as 
comunidades e garantir sua subsistência. Leia mais. 

https://mpt.mp.br/pgt/noticias/liminar-obriga-ans-a-fiscalizar-operadoras-de-planos-de-saude-em-rondonia
http://www.mpf.mp.br/to/sala-de-imprensa/noticias-to/mpf-cobra-medidas-imediatas-para-evitar-propagacao-da-covid-19-entre-indigenas-do-tocantins

