
Edição nº 70 – 20 de agosto 2020

O que está sendo feito?
1. Reuniões discutem situação de pacientes de 
doenças raras na pandemia e volta do futebol

A Comissão Externa da Câmara dos 
Deputados que acompanha a epidemia de 
covid-19 promoveu, nesta semana, 
reuniões sobre a situação de pacientes 
com doenças raras durante a pandemia e 
sobre a volta dos campeonatos de futebol. 
Especialistas, parlamentares e 
representantes de órgãos governamentais 
e da sociedade civil participaram dos dois 

debates. A Assessoria do Giac registrou os principais pontos em memória, 
para distribuição da informação entre os membros do Ministério Público. 

A reunião sobre doenças raras tratou da situação dos pacientes nessa 
condição durante a pandemia. Muitas consultas, exames e procedimentos 
foram cancelados ou adiados, por iniciativa dos médicos e dos próprios 
pacientes, o que representa risco. O encontro debateu possíveis soluções 
para o problema, incluindo adoção de protocolos de ação específicos para 
pacientes com doenças raras; manutenção do funcionamento dos serviços 
que atendam essas pessoas; e garantia, junto aos gestores municipais e 
estaduais, do transporte necessário para os atendimentos, entre outras (veja 
a memória e o vídeo). Já o encontro sobre a volta do futebol discutiu 
protocolos de retorno dos jogos, testagem em atletas e medidas protetivas. 
(memória e vídeo)

https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/233164/5225909567839680500/publicLink/18-08-2020-A-SITUA%C3%87%C3%83O-DOS-PACIENTES-COM-DOEN%C3%87AS-RARAS-NA-PANDEMIA-DA-COVID-19.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hxU_y-UINMk&feature=youtu.be
https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/233344/-7079346363967362420/publicLink/19-08-2020%20O%20RETORNO%20DAS%20ATIVIDADES%20DO%20FUTEBOL%20%20-%20Revisado.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5Lko5YkAftQ&feature=youtu.be


2. MPF pede informações sobre medidas adotadas 
para proteção de índios isolados que fizeram contato
no Acre

A Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do 
Ministério Público Federal (6CCR/MPF) enviou nessa segunda-feira (17) 
ofícios à Fundação Nacional do Índio (Funai) e à Secretaria Especial de 
Saúde Indígena (Sesai) pedindo informações sobre as providências 
adotadas pelos dois órgãos para proteger a saúde de indígenas isolados que
fizeram contato na última semana no Acre. Segundo notícias veiculadas pela 
imprensa, um grupo de dez a 20 índios isolados visitou a Aldeia Terra Nova, 
do povo Madiha Kulin, no Acre, em busca de alimentos, roupas e utensílios. 
Na aldeia não há registro de casos de covid-19, mas algumas pessoas 
estariam com sintomas que podem ser associados à doença, como tosse, 
dor de cabeça e cansaço.

A Câmara questiona se o contato foi confirmado e se houve acionamento do 
Plano de Contingência para Situações de Contato e ativação da sala de 
situação, medidas previstas em portaria conjunta da Funai e do Ministério da 
Saúde para atenção à saúde de índios isolados. Leia mais. 

  

3. MPT/GO entrega kits de higiene e cestas básicas 
para instituições que atendem pessoas com 
deficiência

O Ministério Público do Trabalho em Goiás realizou mais duas entregas de 
cestas básicas e kits de higiene a associações que acolhem pessoas com 
deficiência no estado de Goiás. No dia 13, 80 cestas e 80 kits foram doados 
à Associação dos Deficientes Visuais do Estado de Goiás (Adveg). Já no dia 
14, 550 cestas e 550 kits foram destinados à Federação das Apaes do 
Estado de Goiás (Feapaes-GO), para 14 unidades da instituição localizadas 
na região metropolitana de Goiânia e no interior do estado. Os materiais 
ajudarão a diminuir os efeitos econômicos causados pelo novo coronavírus, 
assim como a prevenir o contágio pelo micro-organismo. Leia mais. 

https://www.instagram.com/p/CD_kSiqFmeA/?igshid=1l7cty841u7nr
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-pede-informacoes-sobre-medidas-adotadas-para-protecao-de-indios-isolados-que-fizeram-contato-no-acre

