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Circular n.º 3/2021 - SES/SAIS/COAPS/DESF/GESFAM Brasília-DF, 26 de maio de 2021

Assunto: Retorno da oferta de Carteira de Serviços Essenciais adequada ao contexto regional e local

 

PARA: DIRAPS e GSAPs das Regiões de Saúde

 

Prezadas Diretoras e Gerentes, prezados Diretores, 

 

Considerando a Circular n.º 3/2021 - SES/SAIS/COAPS/DESF (57962050) que abre o presente processo e trata da construção de planos
regionais de mobilização dos serviços da Atenção Primária à Saúde (APS) durante a situação de emergência em saúde pública pela COVID-19 e atualização
da Carteira Mínima de Serviços a ser ofertada pela APS, 

Considerando a tendência de queda na média móvel de casos de COVID-19 desde o mês de abril de 2021 até a data atual, conforme o
Bole�m Informa�vo DIVEP de Informa�vos do dia 25 de maio de 2021 h�p://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/03/Bole�m-
COVID_DF_449.pdf  

Considerando a redução do número de atendimentos levantados pelo monitoramento de síndrome gripal realizados pelas regiões no mês de
maio de 2021;

Considerando visitas realizadas pela equipe da Coordenação de Atenção Primária à Saúde (COAPS) em Unidades Básicas de Saúde de
diferentes regiões entre os meses de março e abril de 2021, que evidenciaram cenários díspares dentro de uma mesma região de saúde e UBS de mesmo
porte; 

Considerando a necessidade de manter amplo acesso para atendimento e monitoramento de usuários com síndrome gripal, porém
mantendo ofertas programadas e con�nuadas de competência da APS, cujas barreiras de acesso implicam em desfechos desfavoráveis para os usuários;

 Considerando as grandes oscilações e diferenças de cenário epidemiológico e capacidade instalada entre os territórios e serviços de APS de
cada região, 

Vimos por meio deste prestar orientações às Diretorias Regionais de Atenção Primária (DIRAPS) e às Gerências de Serviços de Atenção
Primária (GSAP) na definição da Carteira de Serviços Essenciais para a Atenção Primária, suspendendo as orientações con�das no APÊNDICE I: Carteira de



Serviços Essenciais para Atenção Primária no Contexto de Risco Iminente de Colapso do Sistema de Saúde do DF do Plano de Mobilização Emergencial dos
Serviços de Atenção Primária 2021 (DOC. SEI 58148832) e orientando o retorno das ofertas orientadas 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
h�p://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/02/Carteira-de-Servicos-COVID_v1_2309_final.pdf, bem como as detalhadas nas demais
norma�vas vigentes relacionadas adiante. 

 Orienta-se que as equipes de Saúde da Família, Saúde Bucal, Núcleos Ampliados de Saúde da Família e demais equipes das Unidades Básicas
de Saúde (Farmácia, Vacina, Sala de Acolhimento), programem as a�vidades e ofertas considerando o conjunto de ações de saúde individuais e cole�vas
desenvolvidas pela APS e as caracterís�cas de seu território, demandas e necessidades de saúde, observando: 

Cenário epidemiológico do território de abrangência da UBS, RA e Região de Saúde, 
Características do território, acessibilidade geográfica, 
Demanda e pressão assistencial,
Retaguarda assistencial e integração com outros pontos de atenção à saúde, 
Capacidade instalada da UBS, considerando estrutura física e força de trabalho disponível.

 

Caso a UBS não esteja apta a manter a carteira de serviços essenciais preconizada pelas norma�vas vigentes, a GSAP deve realizar
pactuação colegiada com as equipes a respeito das ofertas e serviços, com apresentação de proposta para ciência e anuência da DIRAPS. Recomenda-
se revisão semanal ou quinzenal de possíveis restrições da carteira, considerando as diferentes variáveis e sua variabilidade ao longo do período de um
mês. 

Ressalta-se que a oferta da carteira de serviços é de responsabilidade das GSAP e regiões de saúde, não apenas de cada equipe de forma
individual, ressaltando a necessidade de uma ar�culação entre equipes, UBS e outros níveis de atenção para garan�a do acesso e oferta integral dos
serviços enquanto perdurar a pandemia.

 
Norma�vas vigentes: 

 

Diretrizes Clínico-organizacionais para a APS

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 - h�p://www.saude.df.gov.br/wp-
conteudo/uploads/2020/02/NOTA_TECNICA_COVID_APS_V4_atualiza_0209.pdf

Circular n.º 6/2020 - SES/SAIS/COAPS/DESF/GESFAM Manutenção de fluxos dis�ntos para Usuários Sintomá�cos Respiratórios e
casos suspeitos ou confirmados de infecção por coronavírus (COVID-19) nas UBS h�p://www.saude.df.gov.br/wp-



conteudo/uploads/2020/02/SEI-GDF-49146991-Circular-manutenc%CC%A7a%CC%83o-de-fluxos-dis�ntos-para-atendimento-de-SG-nas-
UBS.pdf 

 

Diretrizes Clínicas para a rede de Saúde SES/DF

Diretrizes sobre o Diagnós�co e Manejo Clínico Farmacológico em Adultos (Atualização: 07/04/2021)

Diretrizes sobre o diagnós�co e manejo Clínico-Farmacológico da COVID-19 na faixa etária pediátrica

Circular n.º 4/2021 - SES/SAIS/CATES/DSINT que trata de Critérios de internação, referência e contrarreferência de pacientes
suspeitos ou confirmados com COVID-19 - SEI 00060-00150983/2021-43

Fluxo de Internação pediátrica de Infecção pela Covid-19

Critérios a serem considerados para distribuição dos pacientes com Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave nas
unidades SES-DF durante a pandemia por COVID-19 (Atualização: Março/2021)

Atendimento à demanda espontânea e situações de urgência e emergência

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

Protocolo do Acesso na Atenção Primária à Saúde do DF

Protocolo de Atenção à Saúde Atendimento às Demandas Espontâneas na APS

Fluxogramas específicos por queixa em: h�p://www.saude.df.gov.br/protocolos-aprovados/ 

A�vidades cole�vas

Nota Técnica N.º 4/2020 - SES/SAIS/COAPS/DESF- Orientações gerais acerca da retomada das a�vidades cole�vas no âmbito da
Atenção Primária à Saúde no contexto da pandemia (COVID-19)- processo SEI 00060-00420304/2020-28. 

Atendimentos odontológicos ele�vos

Circular nº 7/2020 - GEO/DASIS/COASIS/SAIS/SES (00060-00502292/2020-59)

Reorganização dos serviços devido ao comprome�mento da força de trabalho

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 COVID-19 - processo SEI 00060-00375612/2020-91

Carteira de Serviços da APS - SES/DF - Versão Completa



 h�p://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/Carteira-de-Servi%C3%A7os-Vers%C3%A3o-Lan%C3%A7amento-
PDF.pdf

Para mais documentos técnicos sobre a COVID-19 para profissionais e gestores, consultar:  

Coronavírus (Covid-19)

Orientações COVID-19-SES/DF 

 

 

Atenciosamente, 

 

RAQUEL VAZ CARDOSO

Gerência da Estratégia Saúde da Família

GESFAM/DESF/COAPS/SAIS/SES-DF - Gerente

 

RICARDO SARAIVA AGUIAR

Diretoria de Estratégia Saúde da Família

DESF/COAPS/SAIS/SES-DF - Diretor

 

FERNANDO ERICK DAMASCENO MOREIRA

Coordenação de Atenção Primária à Saúde

COAPS/SAIS/SES-DF - Coordenador 
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