
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

 

Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde

Despacho - SES/SAIS Brasília-DF, 29 de julho de 2021.

Às: 

Secretarias Adjuntas: SAG/SES e SAA/SES

Superintendências: SRSCS/SES, SRSCE/SES, SRSOE/SES, SRSSU/SES, SRSSO/SES,
SRSNO/SES e SRSLE/SES;

Coordenações/Diretorias/Gerências: COASIS/SAIS, DASIS/COASIS, GEO/DASIS, COAPS/SAIS, DESF/COAPS;

 

Prezados Gestores,

 

Trata-se o presente do Memorando Nº 175/2021 -
 SES/SAIS/COASIS/DASIS/GEO 66789506 no qual é apresentada a demanda reprimida para Cirurgia
oral menor/Estomatologia e Endodon a, o risco de vencimento dos insumos odontológicos, resultados
nega vos da desassistência e riscos de perda do repasse do incen vo de custeio dos CEO e LRPD por
ausência de metas de produção.

Inicialmente, destacamos a seguintes considerações:

Considerando o risco de vencimento de vários insumos pela enorme redução de
procedimentos odontológicos nos anos de 2020 e 2021 (59742532, 54592858, 58193791

(...)

Considerando a desassistência odontológica causada pela pandemia da
COVID-19 durante o anos de 2020 e 2021, gerando um aumento
significa vo da demanda reprimida e a agudização de casos crônicos,
com internação de pacientes em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), por
infecções odontogênicas;

Considerando a ocorrência de partos prematuros este ano por infecções
odontogênicas;

Considerando as inaugurações de 6 novas Unidades Básicas de Saúde
(UBSs) com previsão de inauguração ainda este ano (59771550), levando à
necessidade de recursos humanos (Cirurgiões Den stas e Técnicos em
Higiene Dental) para compor e homologar novas equipes de Saúde Bucal
(eSBs), visando a ampliação da cobertura;

Considerando que a cobertura das eSBs no DF hoje é de 34,28%,
atualmente a segunda menor do país;

Considerando que os Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs)
têm metas de produ vidade a serem cumpridas para que haja repasse
financeiro por parte do Ministério da Saúde (MS);

Considerando o risco de perda de habilitação dos CEOs pelo MS por falta
de cumprimento das metas de produção;

(...)

Considerando as planilhas da GEPAP/DICS/SUPLANS/SES, com os dados
validados pelo MS (extraídos do Sistema de Informações em Saúde para
Atenção Básica), com os números de atendimentos e procedimentos
realizados pelas equipes de Saúde Bucal (eSBs) de janeiro à junho de
2021 que estão muito aquém dos anos anteriores, inclusive com uma
discrepância significa va entre os números de atendimentos e
procedimentos: 134.418 x 47.081 respec vamente (66421967, 66421979), o
que evidencia o baixo consumo dos insumos;
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Considerando a queda na taxa de transmissão e a redução significa va de
pacientes necessitando de ven lação mecânica devido à infecção pelo
SARS-CoV-2, o que jus fica o retorno das a vidades ambulatoriais da
Atenção Secundária;

Considerando que a vacinação contra a COVID-19 contemplou TODOS os
servidores da SES/DF;

Considerando as demandas de pacientes queixando-se de falta de
atendimento odontológico recebidas por esta Gerência tanto por
ouvidoria quanto por email;

(...)

Considerando a Nota Técnica Nº 8/2021-CGSB/DESF/SAPS/MS, a
qual afirma ser viável e necessária a retomada das suspensões de equipes
que não estejam ofertando atenção odontológica a par r do 2º
quadrimestre de 2021:

(...)Não obstante, considerando-se que, com a
disponibilização do Guia de Atendimento Odontológico no
contexto da Pandemia (de novembro de 2020), da Nota
Técnica nº 3/2021- CGSB/Desf/Saps, e de repasses federais
para a saúde bucal realizados em dezembro (a par r das
Portarias nº 3017/GM/MS e 3008/GM/MS, de 04 de
novembro de 2020), o Ministério da Saúde trouxe
orientações para a reorganização da atenção odontológica
e aporte financeiro para apoiar os municípios e Distrito
Federal na implementação das adaptações locais,
compreende-se ser viável e necessária a retomada das
suspensões de equipes que não estejam ofertando atenção
odontológica a par r do 2º quadrimestre de 2021. Desse
modo, a par r da competência SISAB maio em diante, as
equipes que se mantenham sem envio de informação de
produção (ficha de atendimento odontológico individual ou
ficha de a vidade cole va) por meio do Sisab por 3 (três)
competências consecu vas, serão suspensas. Vale lembrar
que, diante da ocorrência de problemas na alimentação do
Sisab, é facultado ao gestor municipal/distrital a solicitação
de crédito retroa vo dos incen vos financeiros deste
recurso. A solicitação de retroa vo será válida para análise
se enviada até 6 meses após a competência financeira de
suspensão.

Considerando a Nota Técnica Nº 5/2021-CGSB/DESF/SAPS/MS, a
qual afirma que assegurará a manutenção do repasse do incen vo de
custeio dos CEO e LRPD, independentemente do alcance integral dos
parâmetros de produção mencionados. A medida permanecerá vigente
até a competência financeira agosto de 2021:

(...)Dessa forma, mesmo mantendo o acompanhamento e
monitoramento das metas de produção dos CEO e LRPD
previstas no ANEXO XL da Portaria de Consolidação n°6, de
28 de setembro de 20207 , a Secretaria de Atenção Primária à
Saúde, diante das mudanças de paradigma trazidas pela
Pandemia e da diversidade de cenários de atendimentos
odontológicos locais, manterá o compromisso de apoiar os
entes federados no enfrentamento da COVID-19,
assegurando a manutenção do repasse do incen vo de
custeio dos CEO e LRPD, independentemente do alcance
integral dos parâmetros de produção mencionados. A
medida permanecerá vigente até a competência financeira
agosto de 2021, e alcançará todos os novos serviços
implantados até a vigência da medida, serviços que
receberam custeio ao menos em uma das competências
financeiras de 2020 ou que tenham regularizado sua
situação de produção.
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Mediante todo o exposto, esta SAIS/SES, após análise documental apresentada na
árvore processual, entende necessárias ações efetivas para:

 o retorno e a manutenção dos atendimentos odontológicos ele vos/de
demanda programada, bem como os de urgência e emergência, seguindo
as parametrizações acima para a Atenção Secundária.

do retorno dos atendimentos odontológicos ele vos/de demanda
programada na APS.

Assim solicitamos que sejam juntadas as escalas, com os devidos ajustes para que, a
par r de 23/08/2021, sejam retomados os atendimentos odontológicos nos três níveis assistenciais.
Recomendamos ainda que nos locais que há o compar lhamento de consultórios (um ou mais equipes
no mesmo espaço), deverá ser observado o escalonamento dos profissionais de forma a o mizar os
atendimentos, manter o fluxo da regulação e não causar desassistência.

Por fim, se faz necessário imprimir celeridade  tendo em vista a URGÊNCIA da demanda.

Nos colocamos à disposição para esclarecimentos ulteriores e deliberações de alçada
que se fizerem necessárias.

 

 

Atenciosamente,

 

MARINA DA SILVEIRA ARAUJO

Subsecretária

Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde - SAIS/SES

Documento assinado eletronicamente por MARINA DA SILVEIRA ARAUJO - Matr.0169994-6,
Subsecretário(a) de Atenção Integral à Saúde, em 17/08/2021, às 11:07, 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= 66817377 código CRC= 95AAB3AC.
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