
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

 

Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde

 

Circular n.º 55/2021 - SES/SAA Brasília-DF, 22 de março de 2021

Assunto: Medidas para mitigação das dificuldades no atendimento ao paciente portador de COVID.

 

 

Srs. Gestores da SES/DF e do IGESDF,

Com vistas à FEPECS.

 

Estamos vivenciando período crí co com imensa sobrecarga dos serviços,
principalmente hospitalares, em função dos atendimentos aos pacientes portadores de COVID-19 no
Distrito Federal.   

Tivemos uma reunião extraordinária com presença do Exmo. Sr. Secretário de Saúde
e de gestores do IGESDF, SUGEP, SUPLANS, SAIS, CATES/SAIS, COASIS/SAIS, COPAS/SAIS,  CRDF, HMIB
e Superintendências da SRSCE, SRSCS, SRSLE, SRSNO, SRSOE, SRSSO e SRSSU, no dia 21 de março, no
período da tarde, a fim de deliberar ações que devem ser prontamente realizadas no intuito de mi gar
a situação atual de dificuldades na assistência ao paciente portador de COVID-19.

Sendo assim, ficam determinadas as seguintes medidas, envolvendo quatro eixos
(Recursos Humanos, Infraestrutura, Oferta de Serviços e Fluxos Regulatórios), com abrangência do dia
23 de março de 2021 ao dia 05 de abril de 2021, inclusive:

1- Fechamento de todos os ambulatórios da Atenção Secundária, exceto aqueles
voltados à Saúde Mental ou situações excepcionais a serem jus ficadas pelas Superintendências, com
remanejamento de profissionais para atendimento ao paciente portador de COVID nas unidades
hospitalares;

2- Remanejamento de TODOS os especialistas, incluindo os não clínicos, se ociosos
pelo fechamento de serviços, para atendimento ao paciente portador de COVID nas unidades
hospitalares ou na regulação médica no Complexo Regulador em Saúde do DF;

3- Remanejamento dos profissionais odontólogos para atendimento aos cuidados dos
pacientes sob ventilação mecânica nas unidades hospitalares;

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

5- Remanejamento dos profissionais médicos residentes, em programas de residência
médica em especialidade clínica ou não, para apoio ao atendimento do paciente portador de COVID
nas unidades hospitalares 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- Recomendação de suspensão das licenças-prêmios de servidores durante o período;

7- Abertura de 18 (dezoito) UBSs po 2, definidas pela COAPS/SAIS em proximidade com
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7- Abertura de 18 (dezoito) UBSs po 2, definidas pela COAPS/SAIS em proximidade com
Hospitais e UPAs, além das 15 (quinze) unidades já em funcionamento, até 22 horas, diariamente,
incluindo os três próximos finais de semanas, para apoio no atendimento ao paciente portador de
COVID;

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

9- Coordenação das a vidades do HRAN/SRSCE com apoio da SAA/SES e SAIS/SES, ação
que permanecerá até segunda ordem;

10 - Desbloqueio de TODOS os leitos de Enfermarias de unidades hospitalares de modo
imediato, sob pena de apuração de responsabilidades se não exis rem jus fica vas plausíveis ou
ações para desbloqueios sendo conduzidas;

11- Suspensão de TODAS as cirurgias ele vas cardiovasculares, oncológicas e
transplantes na rede SES/DF e IGESDF, não na rede contratada, em virtude do elevado risco de
infecção do paciente por COVID em caso de se submeter a cirurgias neste período de maior
disseminação da doença na pandemia;

12- Recomendação de suspensão de cirurgias ele vas judicializadas que possam ser
adiadas em função do momento de alta disseminação do COVID, principalmente em ambiente
hospitalar, com comunicação imediata ao Poder Judiciário;

13- Avaliação de uso de espaços sicos que possam oferecer pontos de oxigênio
funcionantes e acolher pacientes (exemplo: ambulatório do HRT);

14- Modificação do layout das RPAs dos Centros Cirúrgicos como contingências em caso
de necessidades de ocupação por pacientes portadores de COVID, com possibilidade de uso de
Centros Obstétricos para cirurgias obstétricas e gerais;

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

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

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

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

19- Construção de fluxo regulatório da Rede de Urgências e Emergências conforme as
três Macrorregiões do DF, a ser apresentada pela SUPLANS/SES, mantendo preferencialmente uma
unidade de Clínica Médica como melhor referência aos atendimentos de pacientes com enfermidades
não COVID.

 

     

 

Atenciosamente,

 

Petrus Leonardo Barrón Sanchez

Secretário-Adjunto de Assistência à Saúde
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Documento assinado eletronicamente por PETRUS LEONARDO BARRON SANCHEZ -
Matr.1688927-4, Secretário(a) Adjunto(a) de Assistência à Saúde, em 22/03/2021, às 18:10,
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.

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= 58407139 código CRC= C85837B6.
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