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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Atenção Secundária e Integração de Serviços

Diretoria de Atenção Secundária e Integração de Serviços

Despacho - SES/SAIS/COASIS/DASIS Brasília-DF, 06 de julho de 2021.

À COASIS

 

Senhora Coordenadora, 

 

Encaminhamos o presente, em atenção ao Memorando COASIS (65253846) que
solicita manifestação desta referência técnica a respeito da possibilidade de liberação das a�vidades
cole�vas no âmbito desta SES-DF.

Entendemos que as a�vidades cole�vas, incluindo as ações educa�vas, terapias e outras
a�vidades, especialmente para os portadores de doenças crônicas, contribuem para o bem estar e
promoção da saúde. A suspensão dessas a�vidades, devido à pandemia de COVID-19, trouxe prejuízos
para usuários, não apenas do ponto de vista orgânico, mas também no âmbito da saúde mental. 

Apesar de estarmos vivenciando uma redução no número de casos e de óbitos por COVID-
19 no Distrito Federal, a cobertura vacinal contra COVID-19 ainda é baixa (pouco mais de 13% da
população com imunização completa em 13 de julho de 2021) e já foram iden�ficadas novas variantes do
SARS-CoV-2 (sobretudo a Delta, com alta infec�vidade). Assim, ra�ficamos a importância do
distanciamento social como principal medida não farmacológica de prevenção à COVID-19 e como pilar
fundamental para mi�gação da pandemia.

Para o funcionamento de estabelecimentos fechados, é necessário que haja manutenção
do distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas, incluindo con�ngenciamento na ocupação dos
estabelecimentos /salas (controle da capacidade máxima de pessoas), além de evitar o uso de ar
condicionado e manter os ambientes ven�lados. 

Entre outras medidas necessárias, destacam-se:

Higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool-gel 70%, o que é favorecida com
aumento da sinalização para pias (incluir abastecimento de sabonete líquido, papéis toalhas para
secagem  e lixeiras com acionamento por pedal) e aumento dos dispensadores de álcool em gel em
pontos estratégicos;

Garan�r higiene de banheiro de uso cole�vo, com limpeza e desinfeção frequentes com produtos
adequados para este fim, além de higienizar após cada uso: maçanetas, torneiras e registros de
descarga. Disponibilizar sabão de preferência líquido para higienização das mãos, dispensadores
com toalhas de papel descartável para secagem e lixeiras com acionamento por pedal ;

Uso obrigatório e correto de máscaras por funcionários:

Orientar necessidade de troca a cada 2h em caso de máscara de pano com gramatura
adequada, e no máximo a cada 4h para cirúrgicas, desde que não estejam sujas ou
molhadas;

Higienizar as mãos antes e depois de todas as vezes em que for necessário manipular a
máscara;

Não permi�r máscaras no pescoço, penduradas na orelha e que não cubram a boca E o nariz;



27/07/2021 SEI/GDF - 65253846 - Despacho

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=74411611&infra_sistem… 2/2

Orientar preferencialmente o uso de máscara de pano sobreposta à máscara cirúrgica para
melhor vedação;

Manter limpeza rigorosa de super�cies com álcool a 70%  entre os atendimentos/reuniões
(incluindo maçanetas, mesas, teclados, mouses, puxadores, balcões, cadeiras, entre outros);

Não compar�lhar canetas, pranchetas, papéis, grampeadores, copos ou quaisquer outros objetos;

Es�mular a vacinação contra COVID-19 e contra Influenza, especialmente entre os portadores de
comorbidades/doenças crônicas e conforme avanço por faixas etárias.

Reconhecemos a importância das a�vidades de educação em saúde, especialmente em um
momento delicado como este, onde muitos usuários permaneceram sem assistência adequada. Para
abertura das a�vidades cole�vas solicitamos que sejam seguidas as orientações já descritas, e caso seja
possível, recomendamos priorizar locais abertos e, quando possível, a�vidades virtuais ou atendimentos
individuais agendados para situações de urgência (evitando-se filas ou salas de espera).

À disposição para esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LIVIA VANESSA RIBEIRO GOMES PANSERA -
Matr.0186146-8, Referência Técnica Distrital (RTD) Infectologia, em 13/07/2021, às 12:42,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CAMILA SILVA DE MEDEIROS - Matr.1432681-7,
Diretor(a) de Atenção Secundária e Integração de Serviços-Subs�tuto(a), em 13/07/2021, às
19:14, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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