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REGIONALIZAÇÃO, CONSÓRCIOS PÚBLICOS E SUA 

IMPORTANCIA NO COMBATE À PANDEMIA



Coronavírus no Brasil – 15 de junho:

Fonte: World On Meter: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries


Coronavírus no Brasil – 15 de junho:

Fonte: World On Meter: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries


Casos confirmados de Covid-19 em todo o mundo (7 países 

com mais casos de confirmados)

















Em 22 de maio, o Covid-19, o Brasil apresentou mais mortes por dia por milhão de habitantes do 

que os EUA



Brasil: COVID-19 Mortes diárias vs. As 10 principais causas de morte (2018) 

(somente visual, sem fins estatísticos) - até 02 de maio

Fonte: https://public.flourish.studio/visualisation/2567511/

https://public.flourish.studio/visualisation/2567511/


Brasil: COVID-19 Mortes diárias vs. As 10 principais causas de morte (2018) (Somente visual, sem 

fins estatísticos) - Até 07 de maio - Data em que o coronavírus se tornou a principal causa de 

morte no Brasil

Fonte: https://public.flourish.studio/visualisation/2567511/

https://public.flourish.studio/visualisation/2567511/


Brasil: COVID-19 Mortes diárias vs. As 10 principais causas de morte (2018) 

(somente visual, sem fins estatísticos) - até 29 de maio

Fonte: https://public.flourish.studio/visualisation/2567511/

https://public.flourish.studio/visualisation/2567511/


Distribuição de casos e óbitos por COVID-19 por município de residência 

(18/5)

Fonte: Ministério da Saúde



COVID-19 coeficientes de incidência e mortalidade por região da saúde 

(18/5)

Fonte: Ministério da Saúde 



Segunda fase da pesquisa EPICOVID-19 da Universidade Federal de 

Pelotas:

Fonte:EPICOVID-19 – Universidade de Pelotas

• Aumento de 50% a proporção da população com anticorpos para coronavírus no
Brasil: de 1,7% na fase 1 para 2,6% na fase 2;

• Cidades com maiores prevalências incluem 12 da Região Norte e 3 do Nordeste. Na
Região Sul, nenhuma cidade apresentou prevalência superior a 0,5%, e, na Região
Centro-Oeste, 3 cidades superaram esta marca;

• Das 10 capitais com percentuais mais altos da população com anticorpos, 4 são da
Região Norte, 5 são da Região Nordeste e 1 da Região Sudeste;

• Em Boa Vista a proporção da população que tem ou já teve coronavírus foi estimada
em 25%, um de cada quatro habitantes está ou já esteve infectado;

• No Rio de Janeiro, a proporção aumentou de 2,2% para 7,5%. Em Maceió, de 1,3%
para 12,2%. Em Fortaleza, de 8,7% para 15,6%.



Desafios

1.Unificar a mensagem nacional sobre prevenção, assistência 
médica e tratamento

Comissão Externa de 
Ações Preventivas de 
Coronavírus - Câmara dos 
Deputados

Foto: Luis Macedo / Câmara dos Deputados



Desafios

2. Usar a capacidade da comunidade

Campanha em Heliópolis para o combate ao 
Coronavírus - UNAS (União de Núcleos, 
Associações de Moradores de Heliópolis e 
Região)

Foto: imagem/Divulgação 



Desafios

3. Usar capacidade do governo local (Consórcio Nordeste, Comitê 
de São Paulo, Comitê do Rio Grande do Sul)

Foto: Imagem/Divulgação 

Comitê Científico de Combate ao 
Coronavírus - Consórcio Nordeste



Desafios 

Foto: Tony Winston / Agência Brasília / GDF

4. Apoie o máximo de Atenção Primária, Saúde da Família, Mais 
Médicos



Desafios

5. Oferecer suporte máximo da capacidade instalada para testar a 
população

Foto: Bertrand Guay / AFP



Desafios

6. Apoiar o máximo a rede de 
pesquisa (Boletim Nacional de 
Ética em Pesquisa)



Projeto de lei 2430/2020: Plano Protege Brasil

Classificação sanitária:

I- Região com Alta Transmissão - nos últimos 14 dias teve aumento do 
número de casos confirmados ou suspeitos sem ter se enquadrado 
anteriormente em outra classificação ou que mesmo após o enquadramento 
teve considerável aumento no número de casos confirmados e suspeitos; 
II- Região em alerta - decrescimento de casos suspeitos e casos confirmados 
por 14 dias;
III- Região em contingência - decrescimento de casos suspeitos e casos 
confirmados por 14 dias consecutivos após a entrada na fase de alerta;
IV- Região em observação - decrescimento de casos suspeitos e casos 
registrados por 14 dias consecutivos após a entrada na fase de contingência.



Projeto de lei 2430/2020: Plano Protege Brasil

Critérios para mudança de classificação:

I- Redução sustentada do número de casos confirmados e suspeitos a 
cada 14 dias;
II- Aumento da capacidade hospitalar;
III- Amplo programa de testagem;
IV- Transparência;
V - Manifestação favorável do Conselho Estadual de Saúde. 
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