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Circular n.º 61/2021 - SES/SAA Brasília-DF, 23 de março de 2021

 

 

Srs. Gestores da SES/DF e do IGESDF,

 

 

Considerando os afastamentos por licença médica em todas as classes de servidores
da saúde e as altas taxas de absenteísmo;

Considerando a con nuidade de ocorrência de doenças graves como infartos, Acidente
Vascular Cerebral, diabetes descompensado, acidentes automobilís cos, auto- extermínio, acidentes
com armas brancas e armas de fogo, dentre outras cujo atendimento não é passível de suspensão;

Considerando a manutenção de ambulatórios de doenças com maior potencial de
criticidade a saber: cardiologia, endocrinologia, reumatologia, nefrologia, oncologia, tendo em vista
que algumas especialidades impedem a piora clínica do paciente e consequentemente necessidade de
internação hospitalar;

Considerando o que diz Portaria nº 220, de 07 de abril de 2020, "in verbis":

Art. 1º Aprovar normas para lotação e
movimentação provisória dos servidores
da Secretaria de Estado de Saúde do
Distrito Federal durante período de
enfrentamento da emergência em saúde
pública decorrente do novo coronavírus
(SARS-COV-2), agente causador da COVID-
19

Continua:

Art. 5º. Os servidores das carreiras de
médicos de todas as especialidades
poderão ser convocados, por ato interno
da Secretaria Adjunta de Assistência, a
atuarem no atendimento da clínica
médica ou emergencial, caso exista a
necessidade de serviço, durante o
enfrentamento à pandemia e enquanto
durar o Estado de Emergência e de
Calamidade P ú b l i c a ou por ato
deliberativo do Secretário de Estado de
Saúde;
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Art. 6º Todos os servidores desta
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito
Federal, incluindo os requisitados,
poderão ter sua carga horária, total ou
parcial, des nada para o exercício em
Unidades de Saúde diversa da atual por
necessidade de serviço;

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicação e vigorará
enquanto perdurar o estado de
emergência de saúde pública decorrente
do COVID-19, ou até a superveniência de
norma em sentido contrário.

 

Em virtude da situação de calamidade pública em saúde decorrente da pandemia do
COVID-19, a Secretaria de Estado de Saúde, sem comprome mento aos demais atendimentos de
outras enfermidades, determina, no período de 25 de março de 2021 a 05 de abril de 2021:

 

1 - Revisão da carteira de serviços ofertados pelos ambulatórios de atenção secundária
à saúde conforme diretrizes estabelecidas pela COASIS/SAIS, de modo a avaliar a ampliação do
número de profissionais para atendimento ao paciente portador de COVID-19 nas unidades
hospitalares e apoio nas bases de vacinação contra COVID-19, observada a necessidade de cada
região;

2 - Transferência de servidores oriundos da revisão da carteira de serviços, para
atendimento ao paciente portador de COVID-19, nas unidades hospitalares ou bases de vacinação
contra COVID-19 ou na regulação no Complexo Regulador em Saúde do DF;

3 - Remanejamento parcial dos profissionais cirurgiões-den stas do nível de atenção
secundário, para apoio, em saúde bucal, aos cuidados dos pacientes sob ven lação mecânica nas
unidades hospitalares e bases de vacinação contra COVID-19;

4 - Realocação dos profissionais anestesistas para atendimento aos pacientes com
necessidade de intubação orotraqueal em outros setores que não o Centro Cirúrgico nas unidades
hospitalares;

5 - Transferência dos profissionais médicos residentes, em programas de residência
atuantes na SES/DF, para apoio ao atendimento do paciente portador de COVID-19 nas unidades
hospitalares ou unidades básicas de saúde ou na regulação médica no Complexo Regulador em Saúde
do DF, 24 horas semanais, conforme previsto em Nota Técnica 01/2020/CNRM/CGRS/DDES/SESU/SESU
do Ministério da Educação;

6- Suspensão do gozo e da concessão das licenças-servidor durante o período;

7- Ampliação de horário de funcionamento de unidades básicas de saúde, definidas
pela Coordenação da Atenção Primária à Saúde/SAIS, conforme plano emergencial de reorganização da
Atenção Primária à Saúde, para apoio no atendimento ao paciente portador de COVID-19;

8- Es mulo à desospitalização de pacientes para acompanhamento na Atenção Primária
à Saúde e/ou com regulação médica de consultas e exames que possam ser feitos ambulatorialmente;

9- Coordenação das atividades do HRAN/SRSCE com apoio da SAA/SES e SAIS/SES;

10 - Desbloqueio dos leitos de enfermarias de unidades hospitalares de modo imediato;
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11- Reorganização de fluxo para realização de cirurgias ele vas cardiovasculares,
oncológicas e transplantes na rede SES/DF e IGESDF, inclusive para a rede contratada, de forma a
minimizar os riscos de infecção do paciente por COVID-19;

12- Avaliação de uso de espaços sicos, de modo a oferecer pontos de oxigênio
funcionantes e acolher os pacientes;

13- Atualização de todas as ofertas de leitos de UCI COVID-19, no TRAKCARE, pelas
Superintendências da rede SES/DF e IGESDF;

14- Atualização de todas as ofertas de leitos de Enfermaria COVID-19, no SISLEITOS,
pelas Superintendências da rede SES/DF e IGESDF;

15- Regulação de todos os leitos de Enfermaria COVID-19, no SISLEITOS, a definir o
panorama 1 ou 3 pelo Complexo Regulador em Saúde do DF, pelas unidades hospitalares da rede
SES/DF e IGESDF;

16- Regulação de todos os leitos de Enfermaria COVID-19 do HRAN em panorama 3 de
regulação, sob coordenação do Complexo Regulador em Saúde do DF;

17- Estabelecimento de fluxos dis ntos de atendimento aos pacientes portadores e não
portadores do COVID-19 nas Regiões de Saúde.

 

     

 

Atenciosamente,

 

Petrus Leonardo Barrón Sanchez

Secretário-Adjunto de Assistência à Saúde

 

 

De acordo,

 

Osnei Okumoto

Secretário de Estado de Saúde do DF

Documento assinado eletronicamente por OSNEI OKUMOTO - Matr.1699604-6, Secretário(a)
de Estado de Saúde do Distrito Federal, em 25/03/2021, às 14:30, 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 PETRUS LEONARDO BARRON SANCHEZ -
Matr.1688927-4, Secretário(a) Adjunto(a) de Assistência à Saúde, em 25/03/2021, às 14:39,
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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A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 58527201 código CRC= AFBA5163.
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