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 INTRODUÇÃO 

 
Trata-se do Plano Emergencial de Mobilização dos Serviços da Atenção Primária 

à Saúde (APS) do Distrito Federal (DF) no contexto da pandemia COVID-19, considerando 

o estado de calamidade pública decretado pelo Governo do Distrito Federal a partir do 

Decreto n.º 41.882, de 08 de março de 2021, e o risco iminente de colapso do sistema de 

saúde do DF - que vivencia seu momento mais crítico desde início da pandemia, com 

ocupação de leitos públicos COVID-19 próxima ao seu limite, além da alta velocidade de 

transmissão da doença. 

Para prevenir o colapso do sistema de saúde, propõe-se medidas emergenciais 

para ampliar o acolhimento dos Usuários Sintomáticos Respiratórios (USR) nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), contribuir para a redução da pressão assistencial na porta das 

Unidades de Pronto-Atendimento (UPA) e hospitais e otimizar o fluxo de desospitalização 

segura. 

Decorrido um ano de enfrentamento à pandemia, sabe-se o quanto os profissionais 

de saúde se dedicaram em acolher essa demanda e manter as ações e serviços 

essenciais da APS. No entanto, ainda se faz necessário um esforço concentrado para 

superar a grave crise sanitária instalada. É preciso fortalecer os atributos essenciais da 

APS, adaptando-se ao cenário apresentado, uma vez que isso potencializa a assistência 

e monitoramento dos casos de COVID-19 e reduz a possibilidade de agravamento desses 

casos e a busca por internação.  

Para ilustrar esse cenário, nos dados de 2020, verifica-se que a APS realizou 

1.735.493 atendimentos à população, sendo destes, 17,32% de atendimentos em 

Síndrome Gripal (301.363 atendimentos) e organizou até o momento, de forma efetiva, a 

aplicação de 230.948 doses da vacina contra COVID-19. 

Além da intensificação do acolhimento aos USR e da testagem, os serviços da APS 

mantiveram ações essenciais voltadas para o cuidado continuado a problemas e 

condições crônicas, visando a estabilização de casos e redução de agudização e 

consequente procura dos serviços de emergência/internação.  

Assim, o objetivo desse plano é implementar ações emergenciais na APS 

destinadas a diminuir o fluxo de pacientes nas portas fixas de urgência e as 

internações hospitalares, com ampliação do acesso aos cuidados nas UBS e apoio 

à desospitalização de pacientes, visando a continuidade do cuidado, baseando-se 

na análise de risco e de vulnerabilidades. 

As medidas que serão desenhadas neste documento visam estabelecer ações 

organizadas por eixos e subeixos estratégicos, considerando o estado de calamidade 

pública.  
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 OBJETIVOS  

 

 OBJETIVO GERAL 

Implementar ações emergenciais na APS destinadas a diminuir o fluxo de pacientes nas 
portas fixas de urgência e as internações hospitalares, com ampliação do acesso aos 
cuidados nas UBS e apoio à desospitalização de pacientes, visando a continuidade do 
cuidado, baseando-se na análise de risco e de vulnerabilidades.  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Ampliar a capacidade de atendimento aos USR e à demanda espontânea para as 
demais condições clínicas no período noturno e finais de semana. 

 Manter a carteira mínima de serviços de acordo com a área de 
abrangência/influência. 

 Minimizar o impacto da pandemia nos serviços que estão com maior sobrecarga 
ou pressão assistencial, bem como elevado grau de absenteísmo. 

 Garantir mobilização de recursos humanos para o atendimento nas diversas 
frentes, tais como: vacinação de rotina e campanha, central de gerenciamento de 
caso e ações de desospitalização. 

 
 DIRETRIZES GERAIS PARA REORGANIZAÇÃO EMERGENCIAL DE 

SERVIÇOS DA APS 

 

Com a finalidade de orientar o gestor regional na tomada de decisão, é necessário 
atentar-se às seguintes diretrizes para readequação dos serviços:     

Proporcionalidade: O gestor deverá analisar o percentual de atendimentos de 
Síndrome Gripal (SG) realizados pelos serviços, bem como suas características de 
funcionamento e de pessoal para promover o adequado remanejamento, tais como: 

A partir do número e localização geográfica (região de saúde) das UBS analisar: 
a. Número de UBS tipo 1 Rural 
b. Número de UBS tipo 1 Urbana 
c. Número de UBS Tipo 2 
d. Número de UBS Tipo 2 com Saúde na Hora (PSH) 
e. Número de Atendimentos de SG 

Continuidade dos Serviços:  refere-se à manutenção da oferta da CARTEIRA 
DE SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO CONTEXTO DE RISCO 
IMINENTE DE COLAPSO DO SISTEMA DE SAÚDE DO DF, com a readequação 
necessária devido à necessidade de ampliação da rede de atendimento de SG 
(APÊNDICE 1). 

Razoabilidade: esta diretriz visa assegurar a tomada de decisão pela gestão 
regional e preservar as pactuações locais para adequação dos serviços considerando a 
possibilidade de alocação de recursos.   

Nesse sentido, conforme orientação da Nota Técnica DESF/COAPS/SAIS/SES-
DF - Definição de níveis de resposta para manutenção da capacidade de oferta eficiente 
de serviços essenciais da Atenção Primária à Saúde do Distrito Federal no contexto da 
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COVID-19 - processo SEI 00060-00375612/2020-91,  os gestores das unidades, em 
articulação com a respectiva DIRAPS e Superintendência, devem observar as etapas 
escalonadas expressas na figura abaixo na tomada de decisão para manutenção da 
capacidade de resposta da APS.  

 

 

Figura 1. Medidas tomadas para manutenção da capacidade de resposta da UBS 

Fonte:  Nota Técnica N.º 5/2020 - SES/SAIS/COAPS/DESF/GESFAM (00060-00375612/2020-91) 
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 EIXOS ESTRATÉGICOS   

 

Para organização das ações emergenciais na APS foram delimitados eixos com 
as respectivas estratégias de implantação e impactos esperados representados no 
quadro a seguir.  
 
 

Quadro 1. Delimitação dos eixos e respectivas estratégias de implantação e impactos esperados 

Eixos Estratégias principais Impactos esperados 

Mobilização 
emergencial de 
serviços da APS 

 Ampliação do horário de funcionamento de 
UBS estratégicas 

 Reorganização dos fluxos de atendimento 

 Readequação da carteira mínima de 
serviços essenciais 

 Alinhamento entre carteira de serviços da 
APS com a da atenção ambulatorial 
secundária (AASE) 

 Intensificação do acolhimento de pessoas 
com sintomas respiratórios 

 Ampliação do teleatendimento 

 Acompanhamento domiciliar de pacientes 
AD1  

 Identificação de necessidade emergencial e 
provimento de pessoal 

 Monitoramento do absenteísmo 

 Monitoramento da distribuição de EPI 

 Articulação em rede para acesso a recursos 
de apoio diagnóstico 

 Identificação de necessidade emergencial e 
provimento de transporte, equipamentos, 
insumos e manutenção predial das UBS  

 Redução no número de 
admissões hospitalares 

 Otimização da oferta de 
serviços da primária e da 
secundária 

 Manutenção do atendimento 
de pacientes com condições 
de risco 

 Prevenção de 
descompensação de 
pessoas com doenças 
crônicas de alto risco, 
gestantes e grupos 
prioritários  

 Aumento da capacidade de 
atendimento de pacientes 
agudos COVID e não COVID 
nas UBS 

 Aumento da capacidade de 
resposta da APS no 
enfrentamento da pandemia 

 Canal de acompanhamento dos agravos 
de saúde mental do servidor. 

 Acolhimento psicossocial por meio de 
teleatendimento e/ou presencial com 
encaminhamento para as redes de apoio.  

 Oferta de práticas integrativas, por meio 
remoto aos familiares dos pacientes e 
pacientes pós-Covid; aos servidores na 
modalidade presencial ou virtual (Manejo 
frente aos possíveis traumas - transtorno 
pós-traumático). 

 Saúde e bem-estar do 
trabalhador 

 Ampliação dos recursos 
pessoais para lidar com o 
contexto da pandemia 

 Redução do absenteísmo 

Vigilância e 
Monitoramento da 

COVID-19 

 Monitoramento e acompanhamento de 
casos 

 Rastreamento e isolamento de casos e 
contatos 

 Compatibilizar a mobilização de pessoal 
para vacinação de rotina e campanhas  

 Ampliar a Testagem 
 

 Redução da transmissão e 
diminuição do número de 
novos casos e internações 
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Integração RUE 

 Rota rápida de azuis e verdes para UBS de 
abrangência 

 Implementação de equipes regionais de 
gerenciamento de casos de referência e 
contrarreferência 

 Pactos interregionais para retaguarda hospitalar 
de pacientes amarelos, laranjas ou vermelhos 
da APS em outras regiões.  

 Redução no número de 
atendimentos nas portas de 
urgência 

 Aumento da efetividade da 
transferência de pacientes 
da APS para UPAs e 
Hospitais 

 Retaguarda oportuna de 
pacientes graves com 
entrada pela APS 

 

Apoio à 
Desospitalização 

 Equipes regionais de APS destacadas para 
desospitalização e atenção domiciliar 

 Integração com os NRAD 

 Mobilização de equipes da APS, SEDES e 
Serviço Social Hospitalar, para articular com a 
rede os encaminhamentos de pessoas sem 
apoio de domicílio para abrigamento; 

 Mobilizar equipe da saúde para apoiar na 
desospitalização das Alas de Custódia 
(Papudinha); 

 Apoiar na identificação de possível situação de 
alta e acionar os devidos recursos e 
encaminhamentos para a rede. 

 Desospitalização segura e 
oportuna 

 Aumento na rotatividade de 
leitos de enfermaria  

 Avaliação conjunta da 
desospitalização com 
impacto na ampliação de 
leitos   

 Qualificação dos 
atendimentos para as 
pessoas em situação de 
vulnerabilidade no âmbito da 
APS 

 

 

 

Comunicação e 
Governança 

 Apoio institucional por região 

 Espaços colegiados com DIRAPS, GSAP e 
equipes da APS 

 Comunicação com os usuários (ASCOM, 
Conselhos de Saúde, entidades da sociedade 
civil e outros) 

 Divulgação ampla da carteira de serviços e 
funcionamento das UBS em caráter temporário 

 Acompanhamento do plano de ação da APS 

 Acompanhamento da situação de serviços da 
RUE 

 

 Comunicação efetiva 

 Melhoria dos processos de 
planejamento  

 Ampliação da participação 
dos trabalhadores 
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 MOBILIZAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DA APS  

4.1.1.  ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  

Atualmente, as UBS estão organizadas funcional e operacionalmente da seguinte 

forma:  

 

Quadro 2.  Formatação atual das Unidades Básicas de Saúde 

UBS Horário Funcionamento eSF1 eSB2 

Tipo I das 07 às 17h de 2ª a 6ª 50h/sem 1 – 3 equipes¹ 

1 equipe para cada 2 
eSF3,4 

Tipo II 

das 07 às 19h de 2ª a 6ª e de 07 às 
12h aos sábados 

65h/sem 
A partir de 4 

equipes3 

das 07 às 22h de 2ª a 6ª 75h/sem 
A partir de 6 

equipes4 

1 - Equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF): no DF é composta por 1 MFC (40h), 1 enfermeiro (40h), 1 – 4 técnicos de 
enfermagem (20 ou 40h, perfazendo 80 h/sem.). 
2 - Equipe de Saúde Bucal (eSB): no DF é composta por 1 cirurgião dentista (40h) e 1 – THD (20 ou 40h, perfazendo 40h/sem.).  
3 - As UBS com este horário de funcionamento podem ser credenciadas ao programa Saúde na Hora, a partir de 3 eSF e 2 eSB.  
4 - Todas as UBS com este horário de funcionamento são credenciadas ao programa Saúde na Hora, a partir de 6 eSF e 3 eSB. 

 

Em observância ao contingenciamento foi necessário estabelecer modalidades 

temporárias de organização das UBS como uma das estratégias deste plano, mantendo 

a carteira de serviços mínima em todas as UBS, com exceção dos períodos noturno e 

finais de semana, quando deverão ser priorizadas os atendimentos de pessoas com 

condições agudas e monitoramento de pacientes em isolamento. Para fins desta 

readequação, estão excluídas as equipes do Consultório na Rua (eCR), as equipes de 

Saúde Prisional (eSP) e as equipes do Sistema Socioeducativo. Nesse aspecto, definem-

se as modalidades organizativas, a saber: 
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Modalidade UBS A 

Estão nesta modalidade as UBS atualmente denominadas como Tipo 1 e as do 

Tipo 2 que poderão necessitar de adequação no período de vigência do plano 

emergencial de mobilização da APS. Estas unidades funcionarão de segunda a sexta-

feira das 7h às 17h. Para compatibilizar o horário provisório de funcionamento dessas 

UBS, a oferta de serviços e a disponibilidade de recursos humanos, os trabalhadores 

que ficarem nas UBS A e B deverão executar suas jornadas diárias de trabalho em 

regime preferencial de 8 horas por dia (D8) e no máximo 9 horas (D9), devendo haver 

um rodízio nos horários de entrada e saída, mantendo a disponibilidade de profissionais 

durante todo horário de funcionamento da unidade. Todos os profissionais destas 

modalidades de UBS poderão cumprir parte da carga horária em outras UBS da região 

de saúde.  

 

Modalidade UBS B 

Nesta modalidade, as unidades funcionarão das 07h às 19h, de 2ª a 6ª feira e de 

07h as 12h aos sábados. Outros arranjos serão possíveis considerando critérios de 

acessibilidade, vulnerabilidade do território e composição das equipes. Essas UBS 

deverão, além de atender às demandas prioritárias à APS neste momento, conforme a 

“Carteira de Serviços Essenciais para Atenção Primária à Saúde no Contexto de Risco 

Iminente de Colapso no Sistema de Saúde do DF” (vide Apêndice 1), e poderão ser 

referência para o atendimento dos USR de sua região de saúde de 2ª a 6ª-feira das 17h 

às 19h e aos sábados das 07h às 12h. As UBS que outrora funcionavam ou que ainda 

funcionem até as 22h e tiverem o seu horário de funcionamento reduzido, deverão ceder 

servidores para as UBS na modalidade C. Quanto à jornada de trabalho diária dos 

trabalhadores, esta não poderá exceder 10 horas (D10). 

 

Modalidade UBS C 

Estas UBS irão funcionar de 07 as 22h de 2ª a 6ª feira e poderão funcionar aos 

finais de semana. Serão as unidades que receberão, prioritariamente, complementação 

da força de trabalho das outras UBS, bem como a utilização da modalidade de Trabalho 

por Tempo Definido (TPD). Serão referência para o atendimento de USR e demanda 

espontânea da região após às 19h e aos finais de semana, para as UBS que não 

estiverem em funcionamento. Aquelas unidades habilitadas a funcionarem até as 22h 

deverão estar localizadas nas adjacências do serviço de pronto-atendimento da 

respectiva região e/ou ser de fácil acesso considerando a vulnerabilidade do território; e 

ter estrutura física, insumos e equipamentos para manejo inicial de situações de 

urgência. 
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Independentemente da quantidade de UBS mobilizadas pela região e do 

quantitativo de horas que será necessário para complementar o atendimento nas 

diversas frentes de atuação da APS no contexto da calamidade pública, caberá às 

regiões de saúde estabelecerem os critérios de rodízio e distribuição de pessoal entre 

as Unidades Básicas de Saúde. 

 Ademais, dada a necessidade de remodelar e reorientar o horário de 

funcionamento das UBS e carteira de serviços, sugere-se a criação de microrregiões 

dentro das regiões de saúde e das regiões administrativas, construindo grupos de UBS 

por território, considerando a área de influência de UBS tipo II estratégicas, em relação 

às demais. Isso possibilita a garantia da acessibilidade, e a tomada de decisão rápida 

com a orientação de possíveis mudanças na oferta e funcionamento de serviços e 

remanejamento de profissionais entre as UBS para atender a demanda.  

4.1.2. SUPORTE PSICOSSOCIAL E TERAPÊUTICO 

Quadro 3. Alternativas de estratégias de suporte psicossocial e terapêutico  

ESTRATÉGIA ATORES 

FAMILIARES 

Acolhimento psicossocial por meio de 
teleatendimento e/ou presencial; 

NASF; Assistente social; psicólogo, terapeuta 
ocupacional e/ou profissionais com formação em 
saúde mental 

Ofertas de práticas Integrativas, por meio remoto, 
adequadas às circunstâncias e orientações de 
autocuidado com técnicas breves; 

Profissional capacitado e habilitado nas práticas; 

RTD das áreas de PIS; Equipe central (GERPIS). 

Encaminhamento para as redes de apoio. Profissional da saúde em contato com o paciente 

PACIENTES PÓS-COVID 

Manejo frente aos possíveis traumas (transtorno de 
estresse pós-traumático) 

NASF: Assistente social; psicólogo, terapeuta 
ocupacional e/ou profissionais com formação em 
saúde mental 

Ofertas de práticas Integrativas, com atenção 
direcionada ao caso e aplicação de técnicas eficazes 
no trato de sintomas do estresse e na reabilitação, 

Profissional capacitado e habilitado nas práticas; 

RTD das áreas de PIS; Equipe central (GERPIS). 
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com orientações de autocuidado com técnicas 
breves; 

Encaminhamento para as redes de apoio. Profissional da saúde em contato com o paciente 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

Ofertas de práticas Integrativas, com atendimentos 
de curta duração e aplicação de técnicas eficazes no 
trato de sintomas do estresse e orientações de 
autocuidado com técnicas breves; 

Profissional capacitado e habilitado nas práticas; 

RTD das áreas de PIS; Equipe central (GERPIS). 

Canal de acompanhamento dos agravos de saúde 
mental do servidor e articulação com os Núcleos de 
Saúde do Trabalhador (teleatendimento). 

Psicólogo, Terapeuta Ocupacional e/ou 
profissional com formação em saúde mental 

 

Ademais, na intenção de indicar outras ações e estratégias para a atuação em 

saúde mental dos profissionais de saúde que trabalham na atenção primária sugere-se 

a leitura da “2ª Série de Documentos Técnicos para os Núcleos Ampliados de Saúde da 

Família: Cuidados em Saúde Mental na APS.” 

 VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO  

Em linhas gerais, com a finalidade de diminuir a transmissão e o número de novos 
casos e internações é importante estabelecer estratégias regionais de: 

 Monitoramento e acompanhamento de casos 
 Rastreamento e isolamento de casos e contatos 
 Compatibilizar a mobilização de pessoal para vacinação de rotina e 

campanhas  
 Ampliar a Testagem 

 
Considerando as peculiaridades, essas estratégias serão pensadas em nível 

regional considerando as normativas vigentes de organização dos serviços da APS, 
entre estas:  

1. DIRETRIZES SOBRE O DIAGNÓSTICO E O MANEJO CLÍNICO–
FARMACOLÓGICO DA COVID-19 EM ADULTOS http://www.saude.df.gov.br/wp-
conteudo/uploads/2020/02/Nota_Tecnica_53275392.pdf 

2. Nota Técnica Nº 01/2020 COAPS/SAIS/SES - COVID-19 – Versão 4  - Diretrizes 
de Apoio Clínico e Organizacional para qualificação do enfrentamento das 
necessidades de saúde no contexto da epidemia por COVID-19 no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal 
– SES/DF - Doc. SEI/GDF 46696025 

http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/02/Nota_Tecnica_53275392.pdf
http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/02/Nota_Tecnica_53275392.pdf
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=53937313&id_procedimento_atual=65556935&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110013533&infra_hash=810fb1ec9514ce2e7f36a7b99a032e5d5a0e495648dcbeefd8de4f2b751d053f


 
 

13 
 

3. Nota Técnica N.º 9/2020 - SES/SAIS/CAT-COVID19 - ORIENTAÇÕES CLÍNICAS 
E ORGANIZACIONAIS PARA O MANEJO DAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 
DAS SÍNDROMES GRIPAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NO 
CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19 - processo SEI 00060-
00381560/2020-92 

4. Circular n.º 6/2020 - SES/SAIS/COAPS/DESF/GESFAM Manutenção de fluxos 
distintos para Usuários Sintomáticos Respiratórios e casos suspeitos ou 
confirmados de infecção por coronavírus (COVID-19) nas 
UBS http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/02/SEI-GDF-
49146991-Circular-manutenc%CC%A7a%CC%83o-de-fluxos-distintos-para-
atendimento-de-SG-nas-UBS.pdf   

  INTEGRAÇÃO RUE  

Considerando a necessidade de aprimorar os mecanismos de integração entre os 
pontos de atenção da rede de urgência e emergência, com o objetivo imediato de 
reorientar o atendimento de pacientes azuis e verdes das portas fixas de urgência para 
a APS, bem como de organizar a transferência de cuidado de forma qualificada entre a 
APS e a RUE, e de monitorar o cenário assistencial da APS, sugere-se a implementação 
da (Quadro 4):  

1. Equipe de Gerenciamento de Caso da APS (EGC) 
2. Rota Rápida de Pacientes entre serviços da RUE 

 

Quadro 4. Detalhamento da Equipe de Gerenciamento de caso da APS (CGC) 

EQUIPE DE GERENCIAMENTO DE CASO DA APS (EGC) 

FUNÇÃO:  
 Mediar a comunicação efetiva entre GSAP e áreas dos serviços de emergência (GEMERG, GACL), 

hospitalares (NRAD, NGINT), transporte (NARP) e regulação (CRDF/SAMU/GER).  

 Efetivar e monitorar o processo de referência e contrarreferência da APS.  

 Acompanhar a situação das portas (UBS, UPA e Hospitais) e monitorar o fluxo de atendimento da APS.  

 Apoiar a efetivação da alta responsável e oportuna.  

DESCRIÇÃO: Criação de núcleo multiprofissional para apoiar as equipes no atendimento de casos que podem ser 

acompanhados na Unidade - discussão dos casos - e na estratificação de risco e transferência de pacientes junto 
à atenção pré-hospitalar, hospitalar e transporte durante todo o horário de funcionamento das UBS. A equipe ficará 
vinculada às Gerências de Regulação da Atenção Primária - GER/DIRAPS ou às Gerências de Acesso e Qualidade 
da APS - GEAQ/DIRAPS.  

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=53973872&id_procedimento_atual=65556935&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110013533&infra_hash=2d9ab865060c9dac0fa6e73152b2d79835faa986dba0c6bb7e2d3e2d8c349404
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=53973872&id_procedimento_atual=65556935&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110013533&infra_hash=2d9ab865060c9dac0fa6e73152b2d79835faa986dba0c6bb7e2d3e2d8c349404
http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/02/SEI-GDF-49146991-Circular-manutenc%CC%A7a%CC%83o-de-fluxos-distintos-para-atendimento-de-SG-nas-UBS.pdf%C2%A0
http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/02/SEI-GDF-49146991-Circular-manutenc%CC%A7a%CC%83o-de-fluxos-distintos-para-atendimento-de-SG-nas-UBS.pdf%C2%A0
http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/02/SEI-GDF-49146991-Circular-manutenc%CC%A7a%CC%83o-de-fluxos-distintos-para-atendimento-de-SG-nas-UBS.pdf%C2%A0
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ESTRUTURA MÍNIMA:  
 1 central por região; 

 3 profissionais servidores CH de 40h 
(sendo pelo menos um deles médico) por 
equipe inicial; 

 Smartphone, Computador, com internet.  

EFETIVAÇÃO:  
 Identificar profissionais da APS em 

teletrabalho e com perfil;  

 Criar ferramentas de drive, whatsapp e outros 
canais;  

 Pactuar e alinhar fluxos regionais, 
especialmente entre GSAP, GEMERG, 
CRDF/SAMU, NGINT, NARP. 

 

Quadro 5. Detalhamento da Rota Rápida de Pacientes entre Serviços da RUE 

ROTA RÁPIDA DE PACIENTES ENTRE SERVIÇOS DA RUE 

ROTAS RÁPIDAS: 
 Contrarreferência de pacientes classificados como azuis e verdes para UBS da área de abrangência e/ou 

influência; 

 Pactuação interregional para retaguarda hospitalar de pacientes amarelos, laranja ou vermelhos da APS 
em outras regiões via EQUIPE DE GERENCIAMENTO DE CASO DA APS .  

 Painel com situação de capacidade instalada das portas das UBS, UPAs, SAMU e Hospitais das regiões.  

 Atualização de fluxos e pactos das rotas.  

ESTRUTURA MÍNIMA:  
 Estrutura física, equipamentos e 

insumos das UBS de referência; 

 Smartphone, Computador, com 
internet.  

EFETIVAÇÃO:  
 Pactuação entre pontos de atenção e gestão da 

RUE;  

 Criar ferramentas de compartilhamento das 
informações (painel da sala de situação ou outra 
ferramenta). 
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 APOIO À DESOSPITALIZAÇÃO  

Com o objetivo de reduzir o número de internações hospitalares, sobretudo por 

Síndrome Respiratório Aguda Grave (SRAG), bem como aumentar a desospitalização 

de pacientes que podem ser acolhidos na APS e ampliar o número de pacientes em 

monitoramento e internação domiciliar com suporte da APS 

Nesse aspecto, as estratégias de organização do serviço são: 

 

Quadro 6. Detalhamento das Equipes Regionais de Atenção Domiciliar e Apoio à Desospitalização 

Equipes Regionais de Atenção Domiciliar e Apoio à Desospitalização 

FUNÇÃO:  
 Participar da transição de cuidado de pacientes hospitalizados para o domicílio e instituições;  

 Realizar, de forma conjunta com os NRAD, a busca ativa de pacientes elegíveis para alta hospitalar;  

 Acompanhar pacientes AD1 em domicílio;  

 Acompanhar pacientes COVID moderados, em fase aguda, sem critérios de internação hospitalar;  

 Apoiar a transição de cuidado e acompanhamento pelas eSF dos territórios. 

DESCRIÇÃO: Criação de núcleo multiprofissional para desenvolver atividades de forma integrada com as equipes 

de Saúde da Família e equipes de Atenção Domiciliar, na transição de pacientes em desospitalização para a 
atenção domiciliar, bem como acompanhamento em atendimento domiciliar prioritário. O dimensionamento de tais 
equipes será baseado na capacidade instalada da atenção domiciliar e da APS da região, e no número de usuários 
identificados em desospitalização ou acompanhamento domiciliar em AD1 que necessitam de acompanhamento 
prioritário. A equipe ficará vinculada à Diretoria de Atenção Primária à Saúde - DIRAPS e terá funcionamento 
temporário, enquanto perdurar o cenário epidemiológico que justifica a necessidade de equipe de suporte na 
região.  

ESTRUTURA MÍNIMA:  
 1 MFC, preferencialmente paliativista, 1 ENF, 

2 TÉC. DE ENF 

 3 profissionais do NASF de diferentes 
categorias  
(Fisioterapia, Serviço Social, Nutrição, Terapia 
Ocupacional, Fonoaudiologia, Psicologia) 

 Smartphone, Computador, com internet.  

 Carro/viatura  

 Equipamentos e insumos 

EFETIVAÇÃO:  
 Identificar região com necessidade;  

 Identificar e remanejar profissionais da 
assistência APS com perfil;  

 Definir CH necessária; 

 Pactuar e alinhar fluxos com NRAD;  

 Garantir transporte, equipamentos e 
insumos. 
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 COMUNICAÇÃO e GOVERNANÇA 

4.5.1. COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 

Gestão Central (COAPS):  

 Canal da Gestão Central com os profissionais: whatsapp, instagram, 
reuniões virtuais. Mala direta para os celulares dos servidores com 
informações atualizadas sobre os fluxos, vídeos com práticas integrativas, 
etc.;  

 Articulação com a ASCOM/DF, DAEAP/GERPIS e FIOCRUZ, entre outros 
parceiros, para produção de vídeos em mídia virtual; 

 Articular com a ASCOM/DF para a divulgação de conteúdos da APS, dados 
de atendimento, novas estratégias, informações úteis para a população, 
resultados de gestão, etc. 

 

Gestão Regional (DIRAPS): 

Promover a identificação e divulgação correta e clara do funcionamento das suas 

UBS, tais como: 

 Horário de funcionamento; escala dos profissionais; indicação dos serviços que 

compõem as estratégias do Plano (Vacinação, testagem, acolhimento/triagem, etc).  

4.5.2. COMUNICAÇÃO SOCIAL  

Gestão Central (COAPS): 

Coordenação da Central Telefônica de Monitoramento (Gestores e Residentes), 

com apoio de salas e colaboradores (docentes e alunos) na FEPECS e telefones cedidos 

pela CTINF - Telecovid - central telefônica (Reativar a  Central de Monitoramento de 

COVID  - SEI 00060-00148632/2020-91).  

 

Gestão Regional (DIRAPS):  

Campanha de informação aos usuários: Microrregiões mobilizadas para cadastrar 

contato telefônico dos usuários para mala direta com informações atualizadas. Promover 

por meio dos atendimentos e dos canais de whatsapp, entre outros, o compartilhamento 

de informações e a intervenção frente aos mitos, crenças e fake news.  

 

 

 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=rel_bloco_protocolo_listar&acao_retorno=rel_bloco_protocolo_listar&id_procedimento=44708945&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110013538&infra_hash=3169d82e3e26dd829e32f344ec849d244c0f7d3de833bf82d8208ab8d019fecc
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4.5.3. MOBILIZAÇÃO SOCIAL  

Mobilizar lideranças comunitárias, associações, etc, por meio do estabelecimento 

de canais de comunicação e sensibilização com os diversos atores presentes nos 

territórios para auxiliar na identificação das situações das famílias territorializadas, 

especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade, e auxílio no compartilhamento 

de informações com a comunidade, inclusive sobre o funcionamento das UBS; 

Identificar, também, os atores, as redes e estruturas de apoio e órgãos da 

assistência social (igrejas, ONGs, CRAS, CREAS, etc.) que possam ofertar ações 

coletivas de suporte e garantia de direitos às famílias mais vulneráveis, tendo em vista 

os determinantes sociais da saúde, bem como os dispositivos da RAS que atuam no 

atendimento às populações vulneráveis (Consultório na Rua, CAPS, entre outros). 

4.5.4. GOVERNANÇA  

Com a finalidade de coordenar e efetivar as ações é necessário estabelecer 

espaços organizativos. Dessa forma, a fim de tornar o processo decisório mais ágil, 

assertivo e baseado em informações atualizadas, esses espaços serão organizados em 

nível Central e Regional.  

 Sobre a composição orgânica mínima do Nível Central: 

 

1. COAPS/SAIS (Coordenação)  
2. AAP/COAPS/SAIS  
3. DESF/COAPS/SAIS  
4. DAEAP/COAPS/SAIS 
5. DIRORGS/COAPS/SAIS  
6. DIRAPS 

 

Sobre a composição orgânica mínima Nível Regional:  
 

1. DIRAPS (Coordenação) 
2. GSAPS  

 
Cumpre informar que o espaço organizativo regional, a critério da 

DIRAPS, poderá ser composto por outras unidades orgânicas da região de saúde. 

Ademais, sugere-se que o nível local também mobilize esses espaços organizativos. 

Os espaços organizativos deverão fundar as discussões, considerando:  

a. Capacidade de atendimento e instalada das UBS 

b. Absenteísmo de profissionais (todas as categorias e equipes) 

c. Disponibilidade de equipamentos e EPI 

d. Carteira de serviços ofertada pela UBS  



 
 

18 
 

e. Percentual de atendimentos de síndrome gripal, do total de atendimentos 

realizados por UBS 

f. Percentual em relação ao total de atendimento da unidade de encaminhamento 

recebidos dos hospitais com classificação de risco de verdes e azuis  

g. Percentual em relação ao total de atendimento de usuários com classificação de 

risco amarela 

h. Número de pacientes transferidos para as UPAs e hospitais 

i. Relatório de acompanhamento das equipes e dispositivos criados no período 

(equipes de gerenciamento de caso e desospitalização) 

j. Visitas técnicas às UBS 

 

Sobre o fluxo de informação entre os espaços organizativos de governança, esses 

deverão se reunir, de forma ordinária, semanalmente.  

A Comunicação organizacional, social e mobilização social deverão ser 

articuladas de forma oportuna nesses espaços organizativos, a fim de proporcionar 

transparência e clareza sobre a organização dos serviços da APS.  

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O referido plano será desdobrado em Planos Operativos Regionais com apoio da 

equipe técnica da Coordenação de Atenção Primária à Saúde e deverá ser 

implementado no prazo máximo de 5 (dias) a contar da data de publicação.  

Os Planos Operativos Regionais deverão seguir o instrumento proposto no 

Apêndice II.  

Cumpre informar que as estratégias e as ações deste plano serão ratificadas 

ou repactuadas no prazo de 15 (quinze) dias.  
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APÊNDICE I: CARTEIRA DE SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
NO CONTEXTO DE RISCO IMINENTE DE COLAPSO DO SISTEMA DE SAÚDE DO DF 

 
Deve-se observar o estabelecido pela Nota Técnica SES/SAIS/COAPS Carteira de Serviços 

Essenciais para a Atenção Primária à Saúde durante a pandemia de COVID-19 - processo SEI 00060-
00373971/2020-12, disponível em http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/02/Carteira-de-
Servicos-COVID_v1_2309_final.pdf.  
 

Recomenda-se que as UBS mantenham carteira mínima que compreenda: 

Saúde da Criança 
 Deve ser mantida a vacinação, a antropometria* (e seu registro na Caderneta da Criança) e a 

identificação de risco (atraso do crescimento e/ou desenvolvimento, negligência, maus-tratos, entre 
outros); 

o *Pode-se oportunizar a ida da criança para se vacinar para realizar e registrar a 
antropometria, caso não seja necessária consulta naquele mês. 

 São prioritárias a 1ª consulta de 7 a 10 dias após o nascimento (preferencialmente como visita 
domiciliar) e as consultas aos 6 meses de idade - esta última incluindo orientação sobre introdução 
alimentar (ou antecipadamente no caso de término da licença-maternidade); 

 Crianças de maior vulnerabilidade ou que apresentem intercorrências devem ter periodicidade de 
visitas individualizada, a critério clínico; 

 Agendar consultas de forma a coincidir com o calendário vacinal para reduzir o número de visitas 
à UBS e garantir a vacinação. 

 

Saúde da Mulher (Pré-Natal, Puerpério e Planejamento Reprodutivo) 
 Deve ser priorizada a realização de 6 consultas no pré-natal de risco habitual, com a seguinte 

distribuição: 1 consulta no 1ª trimestre, 2 consultas no 2º trimestre e 3 consultas no 3º trimestre; 

 Pré-Natal regular para gestantes com complicações ou em acompanhamento conjunto com o alto 
risco ou outro especialista focal; 

 Oferta ampliada de métodos contraceptivos efetivos, garantindo atendimento para 
aconselhamento, prescrição, administração ou inserção do método escolhido, de modo a garantir 
o direito ao planejamento reprodutivo e a prevenção de gestações não planejadas. 

 

COVID-19 
 Acolhimento e atendimento de Usuários Sintomáticos Respiratórios (USR), suspeitos ou 

confirmados de COVID-19; 

 Isolamento e rastreamento de casos; 

 Notificação e monitoramento de casos, com ênfase no isolamento do caso índice até pelo menos 
10 dias do início dos sintomas e monitoramento do caso índice e seus contatos por 14 dias; 

 Vacinação;  

 Testagem.  

 

Saúde Bucal 
 Observar orientações para os atendimentos odontológicos eletivos conforme Circular nº 7/2020 - 

GEO/DASIS/COASIS/SAIS/SES (00060-00502292/2020-59); 

 Cumpre informar que equipes de Saúde Bucal (eSB) podem ser realocadas para atividades não 
finalísticas, mas que são demandas prementes da APS, desde que a unidade tenha mais de uma 
eSB de referência. Naquelas unidades que tenham apenas uma Equipe de saúde bucal, o Cirurgião 
Dentista e Técnico em Higiene Bucal  deverão permanecer na assistência odontológica. 

 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=53618626&id_procedimento_atual=56639868&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110013533&infra_hash=f1d0de0d96ff4633f6035b1c94c7b1d9c1876e84768125f73f9c0df2348b3d78
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=53618626&id_procedimento_atual=56639868&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110013533&infra_hash=f1d0de0d96ff4633f6035b1c94c7b1d9c1876e84768125f73f9c0df2348b3d78
http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/02/Carteira-de-Servicos-COVID_v1_2309_final.pdf
http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/02/Carteira-de-Servicos-COVID_v1_2309_final.pdf
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Saúde Mental e pessoas em situação de vulnerabilidade social e risco  
 A agudização de quadros psicopatológicos preexistentes demanda a continuidade do cuidado, 

sobretudo para os quadros associados à psicose e risco de suicídio; 

 É importante estratificar e monitorar os casos acompanhados pela unidade de saúde, garantindo 
o suporte, mesmo à distância, e a continuidade do tratamento medicamentoso, quando for o caso; 

 Em relação aos casos novos, devem ser adotadas estratégias de acolhimento e manejo, incluindo 
uma avaliação minuciosa capaz de detectar se é necessária uma intervenção pontual, se demanda 
acompanhamento na APS ou se necessita de encaminhamento responsável para outros serviços 
da rede especializada; 

 Qualquer profissional da equipe pode realizar os primeiros cuidados em saúde mental, 
contando também com o apoio do NASF-AB; 

 Mais detalhamento em Nota Técnica SES/SAIS/COAPS Carteira de Serviços Essenciais para 
a Atenção Primária à Saúde durante a pandemia de COVID-19 - processo SEI 00060-
00373971/2020-12, disponível em http://www.saude.df.gov.br/wp-
conteudo/uploads/2020/02/Carteira-de-Servicos-COVID_v1_2309_final.pdf.  

 

Outras situações prioritárias 
 Usuários com queixas agudas, inclusive por exacerbação de doenças crônicas, ou pessoas com 

sinais e sintomas indiferenciados, porém com sinais de alerta; 

 Pessoas em tratamento de tuberculose e hanseníase (em especial se baixa adesão, complicações 
clínicas ou sociais, comorbidades ou em DOTS);  

 Pessoas com problemas de saúde graves (como neoplasias e sintomas agudos que demandem 
investigação e retorno); 

 Pessoas com doenças crônicas mal controladas, com autocuidado insuficiente e/ou com alto risco 
de complicações, inclusive de problemas de saúde mental: 

o DM  
 descompensado e/ou com HbA1c > 9,0%;  

o HAS com  
 a) PAS > 160 ou PAD > 100; (Considerar PAS > 140 ou PAS > 90 e HAS com 

risco cardiovascular moderado, de acordo com a realidade local);  
 b) HAS mal controlada com lesão de órgão-alvo; 

o DPOC com  
 a) Descompensado;  
 b) Em oxigenoterapia domiciliar;  

o Asma  
 a) Não-controlada ou apenas parcialmente controlada;  

o Doença cardíaca isquêmica  
 Com angina. 

o Insuficiência cardíaca 
 Classe funcional NYHA 2, 3 ou 4. 

 Pessoas que necessitem de renovação de receitas de controle especial ou do componente 
especializado, priorizando o teleatendimento;  

 Pessoas com sinais e/ou sintomas de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST); 

 Procedimentos de enfermagem (vacinação, testagem, curativos, medicações parenterais, entre 
outros); 

 Atendimento domiciliar de casos prioritários; 

 Outras situações de maior risco ou vulnerabilidade, além das mencionadas, a critério da equipe de 
Saúde da Família (eSF). 

 

Beneficiários do Programa Bolsa Família:  
 Reforçar as orientações contidas na Circular N° 01/2021 - GASPVP/DAEAP/COAPS/SAIS (00060-

00027961/2021-81), em consonância às diretrizes do Ministério da Saúde. 

 Manter o acompanhamento das gestantes beneficiárias e o atendimento da demanda espontânea 
dos beneficiários.   

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=53618626&id_procedimento_atual=56639868&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110013533&infra_hash=f1d0de0d96ff4633f6035b1c94c7b1d9c1876e84768125f73f9c0df2348b3d78
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=53618626&id_procedimento_atual=56639868&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110013533&infra_hash=f1d0de0d96ff4633f6035b1c94c7b1d9c1876e84768125f73f9c0df2348b3d78
http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/02/Carteira-de-Servicos-COVID_v1_2309_final.pdf
http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/02/Carteira-de-Servicos-COVID_v1_2309_final.pdf
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Grupos vulneráveis: 
 Deve-se manter a carteira de serviços das 3 (três) equipes de Consultório na Rua (eCR Plano 

Piloto – Região Central, eCR Ceilândia – Região Oeste, eCR Taguatinga – Região Sudoeste), bem 
como, os horários de seu funcionamento, conforme as normativas vigentes e com motoristas e 
carros disponíveis para as saídas externas ao atendimento da população em situação de rua e nos 
abrigos, devido os fatores de risco por todas as questões vivenciadas na rua e também por doenças 
e outros agravos que podem contribuir que a doença causada pelo vírus da COVID-19 se alastre 
de forma mais rápida e de forma mais agressiva; 

 Recomenda-se que as equipes de saúde vinculadas aos serviços para as Medidas 
Socioeducativas de Internação (SEJUS) também tenham sua carteira de serviço mantida, bem 
como seus horários de funcionamento;    

 Apesar do cenário epidemiológico do sistema prisional se mostrar até o momento em situação 
controlada, recomenda-se manter a carteira de serviços, bem como, os horários de funcionamento 
das 10 Unidades Básicas de Saúde Prisional (UBSP) no DF, localizadas nas Regiões de Saúde 
Leste, Centro-Sul e Sul, conforme as normativas vigentes; 

 Para todas as UBS de atendimento aos grupos vulneráveis deve-se garantir o monitoramento diário 
pelos gestores locais, com repasse semanal das informações à COAPS/SAIS, bem como, o de 
propostas de ajustes e inclusões para a otimização do referido plano; 

 Observar que o Plano Emergencial de Reorganização dos Serviços da Atenção Primária à Saúde 
(APS) do Distrito Federal (DF) no contexto da pandemia COVID-19 será atualizado a cada 15 dias, 
portanto, a depender do nível de ativação, bem como, das deliberações do gabinete de crise, as 
recomendações poderão ser alteradas e serão oportunamente orientadas. 

 

Sugere-se suspensão temporária de:  
 Atividades coletivas, com exceção para aquelas voltadas para as pessoas privadas de liberdade 

(decisão judicial, conforme processo SEI 00060-00096149/2021-03 ou normativas posteriores) e 
para grupos virtuais voltados a pessoas em sofrimento psíquico, em situação de violência e/ou 
outras vulnerabilidades e risco social. 

 Atividades de rastreamento de câncer de colo do útero e câncer de mama para as suas respectivas 
populações-alvo. Deve ser mantida a investigação diagnóstica no caso de mulheres com sinais ou 
sintomas suspeitos ou com alterações nos exames já realizados;  

 Outros atendimentos de rotina, não urgentes, de baixo risco.  
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APÊNDICE II: MATRIZ DO PLANO DE AÇÃO EMERGENCIAL DE REORGANIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- NÍVEL REGIONAL 

PLANO DE AÇÃO REGIONAL 

Eixo 
Estratégias 
Principais 

O que 
faremos 

(Estratégi
as 

adotadas) 

Estrutura e Suporte 
Logística  (Gestão de 

pessoal, apoio 
diagnóstico, 
transporte e 

estrutura física) Quem? Quando? 
Monitora
mento e 

Avaliação 
Prioridade Observações 

Recursos 
disponíveis  

Recurs
os 

necess
ários  

Mobilização 
emergencial de 

serviços da APS 

Ampliação do horário 
de funcionamento de 
UBS estratégicas 

                

Reorganização dos 
fluxos de 
atendimento 

                

Readequação da 
carteira mínima de 
serviços essenciais  

                

Alinhamento entre 
carteira de serviços 
da APS com a da 
atenção ambulatorial 
secundária (AASE) 

                

Intensificação do 
acolhimento de 
pessoas com 
sintomas 
respiratórios 

                

Ampliação do 
teleatendimento 

                

Acompanhamento 
domiciliar de 
pacientes AD1 

                

Identificação de 
necessidade 
emergencial e 
provimento de 
pessoal 

                

Monitoramento do 
absenteísmo 

                

Monitoramento da 
distribuição de EPI 
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Articulação em rede 
para acesso a 
recursos de apoio 
diagnóstico 

                

Identificação de 
necessidade 
emergencial e 
provimento de 
transporte, 
equipamentos, 
insumos manutenção 
predial das UBS 

                

Acolhimento 
psicossocial por meio 
de teleatendimento 
e/ou presencial; 

                

Ofertas de práticas 
Integrativas, por meio 
remoto 

                

Encaminhamento 
para as redes de 
apoio. 

                

Manejo frente aos 
possíveis traumas 
(transtorno de 
estresse pós-
traumático) 

                

Canal de 
acompanhamento 
dos agravos de 
saúde mental do 
servidor e articulação 
com os Núcleos de 
Saúde do 
Trabalhador 
(teleatendimento). 

                

Vigilância e 
Monitoramento da 

COVID-19 

Monitoramento e 
acompanhamento de 
casos 

                

Rastreamento e 
isolamento de casos 
e contatos 

                

Compatibilizar a 
mobilização de 
pessoal para 
vacinação de rotina e 
campanhas 

                

Ampliar a Testagem                 

Integração RUE 

Rota rápida de azuis 
e verdes para UBS 
de abrangência 

                

Implementação de 
equipes regionais de 
gerenciamento de 
casos de referência e 
contrarreferência 
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Implementação da 
Equipe de Caso da 
APS (EGC) 

Pacto interregional 
para retaguarda 
hospitalar de 
pacientes amarelos, 
laranja ou vermelhos 
da APS em outras 
regiões.  

                

Apoio à 
Desospitalização 

Equipes regionais de 
APS destacadas para 
desospitalização e 
atenção domiciliar 

                

Integração com os 
NRAD 

                

Mobilização de 
equipes da APS, 
SEDES e Serviço 
Social Hospitalar, 
para articular com a 
rede os 
encaminhamentos de 
pessoas sem apoio 
de domicílio para 
abrigamento; 

                

Mobilizar equipe da 
saúde para apoiar a 
desospitalização das 
Alas de Custódia 
(Papudinha); 

                

Apoiar na 
identificação de 
situação de alta 
considerando a 
vulnerabilidade social 
da família e 
providenciar os 
devidos recursos e 
encaminhamentos 
para a rede. 

                

Comunicação e 
Governança 

Apoio institucional 
por região 

                

Espaços colegiados 
com DIRAPS, GSAP 
e equipes da APS 

                

Comunicação com os 
usuários (ASCOM, 
Conselhos de Saúde, 
entidades da 
sociedade civil e 
outros) 

                

Divulgação ampla da 
carteira de serviços e 
funcionamento das 
UBS em caráter 
temporário                 
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Acompanhamento do 
plano de ação da 
APS 

                

Acompanhamento da 
situação de serviços 
da RUE 
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