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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

Em 31 de dezembro de 2019, a China comunicou à Organização Mundial da Saúde
(OMS) sobre a ocorrência de um surto de doença respiratória aguda grave, na província de
Hubei, com maior concentração de casos de infecção por um novo coronavírus na capital
Wuhan. Nas semanas seguintes, foram detectados casos em outras províncias da China,
que concentrava aproximadamente 99% dos casos ocorridos em todo o mundo (até 12 de
fevereiro de 2020). Outros países também foram afetados, com predominância da
ocorrência de casos importados da China, embora já houvesse registro de transmissão
autóctone em alguns países. A evolução da situação levou a OMS a declarar a Doença
causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) como uma Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional, conforme estabelece o Regulamento Sanitário Internacional (RSI
2005)
O agente etiológico é um novo Coronavírus, hoje denominado como SARS-Cov2,
que foi transmitido inicialmente a partir de contato ou consumo de animais silvestres na
cidade de Wuhan, posteriormente com transmissão predominante por meio de contato de
pessoa-a-pessoa.
No Distrito Federal, o primeiro paciente diagnosticado surgiu no dia 05 de março de
2020 e o estado de calamidade pública foi decretado no dia 29 de junho de 2020, em
decorrência da pandemia causada pelo novo Coronavirus (COVID-19).
Este Plano irá sistematizar as ações, a serem desenvolvidas pela Secretaria de
Estado de Saúde (SES/DF), na desmobilização dos leitos e de pessoal voltados ao
atendimento aos pacientes portadores internados por COVID-19 visto que o cenário atual
é de redução de disseminação da doença e do adoecimento da população do DF.
As ações propostas deverão ser acompanhadas com periodicidade para que possam
ser contemporizadas de acordo com as necessidades vistas na evolução da situação
epidemiológica a fim de garantir que o nível de resposta seja adequado e as medidas
correspondentes sejam adotadas.
Destarte, não se descartará à possibilidade de pausar a desmobilização, nem de
remobilizar leitos e recursos humanos especializados na internação nesses leitos.
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2. CONCEITOS

É de suma importância conhecer e entender quais são as terminologias adotadas
na desmobilização de leitos COVID e seu impacto na oferta de leitos na rede SES,
como também os norteadores, assim colocados como indicadores, para o acionamento
das fases de desmobilização.

2.1.Tipos de Desmobilização das Unidades

A desmobilização de leitos pode levar a três situações distintas:

2.1.1. Conversão de Leitos

Ocorre quando o leito volta a atender internações de pacientes por outras
enfermidades que não COVID.

2.1.2.Reversão de Leitos

Ocorre quando o leito deixa de atender pacientes portadores de COVID, mas
não serão mais leitos de internação.

2.1.3. Devolução de Leitos

Ocorre quanto o leito não é mais disponibilizado por não ser leito da rede SES
e sim leito contratado.

2.2. Indicadores de acompanhamento

As fases de desmobilização devem se basear em dados e análises que possam
projetar a disseminação do COVID, como também das consequentes internações e
óbitos.
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2.2.1. Média Móvel de Óbitos nos últimos 7 dias

Cálculo de média simples no período de 7 dias visando facilitar a visualização
da tendência, a cada novo dia o cálculo é refeito somando-se o valor do dia aos 6
anteriores dividindo por 7.
A queda, no caso dos óbitos por COVID-19, no DF, é evidenciada desde a
chegada ao pico no dia 21 de agosto de 2020 (43,86), tendo apresentado, numa
análise do mês de setembro, uma tendência constante de queda com pequenas
ascensões que não indicaram tendências. A média móvel de óbitos no dia 30 de
setembro foi de 13,29.

2.2.2. Taxa de Transmissão (Índice R0)

Parâmetro que mede a transmissibilidade do agente infeccioso, diz o número
de indivíduos que serão contaminados a partir de um indivíduo infectado que servirá
como fonte do agente infeccioso.
A queda, na transmissão do COVID, no DF, é bem evidenciada com
manutenção dessa abaixo do 1,0 durante todo o mês de setembro, chegando a 0,86,
calculado no dia 1º de outubro.

2.2.3. Taxa de Ocupação de Leitos

Taxa calculada pelo número de leitos ocupados por pacientes portadores de
COVID-19, esse como numerador, e número total de leitos disponibilizados para os
pacientes portadores de COVID-19, como denominador.
No DF, a queda da taxa de ocupação já é bem demonstrada nos leitos públicos
e privados, nos leitos de UTI, UCI e de Enfermaria, tendo sido acentuado na última
quinzena do mês de setembro.
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3. LEITOS COM SUPORTE DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, TIPO UTI COVID

Os leitos de UTI COVID são aqueles com Suporte de Ventilação Mecânica,
seguindo requisitos de Resoluções de Diretoria Colegiada da ANVISA e de Portarias
do Ministério da Saúde, e que tem a gestão do seu uso, na forma de direcionamento
de pacientes, em panorama central (panorama 3), pela Central de Regulação de
Internação Hospitalar (CERIH) do Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal
(CRDF).
Nos últimos dias, houve desmobilização desses leitos em função de pactuações
ou necessidades de serviços ou mesmo contratuais, conforme a seguir:


Hospital de Base – 20 leitos da UTI COVID 3º andar foram convertidos para
leitos de UTI não COVID por necessidade técnica, desmobilização finalizada
no dia 14 de agosto de 2020;



Hospital Universitário de Brasília – 10 leitos da UTI COVID foram convertidos
para leitos de UTI não COVID por necessidade técnica, desmobilização
finalizada no dia 16 de agosto de 2020;



Hospital Santa Lúcia Norte – 20 leitos da UTI COVID foram convertidos para
leitos de UTI não COVID por motivos da contratada, desmobilização finalizada
no dia 30 de agosto de 2020;



ICDF – 10 leitos da UTI COVID foram devolvidos por falta de insumos e por
motivos da contratada, desmobilização finalizada no dia 04 de setembro de
2020;



Hospital Regional de Santa Maria – 50 leitos da UTI COVID DOMED foram
devolvidos por baixa performance e por motivos contratuais do IGESDF,
desmobilização finalizada no dia 18 de setembro de 2020;



UPA da Ceilândia – 10 leitos da UTI COVID foram revertidos para atendimento
na Rede de Urgências e Emergências (RUE) por motivos contratuais do
IGESDF, desmobilização finalizada no dia 18 de setembro de 2020;



Hospital Regional de Samambaia – 10 leitos da UTI COVID foram convertidos
para leitos de UTI não COVID por necessidade técnica, desmobilização
finalizada no dia 23 de setembro de 2020;



Hospital da Criança de Brasília José Alencar – 7 leitos da UTI pediátricos
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COVID foram convertidos para leitos de UTI não COVID por motivos da
contratada, desmobilização finalizada no dia 21 de setembro de 2020;


UPA do Núcleo Bandeirante – 42 leitos da UTI COVID foram revertidos para
atendimento na rede de urgências e emergências (RUE) por motivos
contratuais do IGESDF, desmobilização finalizada no dia 30 de setembro de
2020;



Hospital São Mateus – 14 leitos da UTI COVID foram bloqueados enquanto
há mudança contratual para leitos de UTI não COVID por motivos da
contratada, desmobilização finalizada no dia 02 de outubro de 2020;



Hospital Universitário de Brasília – 10 leitos da UTI COVID foram revertidos
para atendimento na rede de urgências e emergências (RUE), desmobilização
iniciada no dia 18 de setembro de 2020, mas ainda não finalizada (2 leitos ainda
ocupados).

3.1. Critérios de priorização do Distrito Federal

A análise das priorizações para desmobilização deve levar em consideração as
características da oferta dos leitos de UTI, como também as consequências
assistencial e financeira.

3.1.1. Abertura da Rede de Urgências e Emergências

A reversão de leitos de UTI das UPAs permitirão a maior abertura das Portas de
Emergências para atendimento à população.

3.1.2. Suportes de UTI oferecidos

A conversão de leitos de UTI de algumas unidades permitirá maior assistência
em leito de UTI para pacientes não COVID, visto que existe uma demanda reprimida.

3.1.3. Performance da Assistência dos Leitos de UTI

A devolução de leitos de UTI em unidades contratadas deve analisar os
indicadores de performance assistencial da rede privada contratada pelo IGESDF ou
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pela SES a fim de prestar a melhor assistência em cuidados intensivos.

3.1.4. Repasse Ministerial para Disponibilização de Leitos COVID

A desmobilização de leitos de UTI será acompanhada por informes ao Ministério
da Saúde a fim de providenciar os ajustes de repasses e incentivos do Ministério da
Saúde para esses leitos de UTI COVID disponibilizados.

3.1.5. Contratação de Leitos na Rede Privada Complementar ao SUS

A devolução de leitos contratados deve avaliar a vigência do contrato, como
também se estes foram contratados especificamente para o COVID. As informações
dos contratos das unidades privadas que atendem ou atenderam pacientes portadores
de COVID são:


Hospital Ortopédico e Medicina Especializada LTDA – 15 leitos de UTI
adulto contratados a partir de 23 de maio de 2020, sendo utilizados apenas 5
leitos para internação COVID;



Hospital Daher Lago Sul – 35 leitos de UTI adulto contratados a partir de 08
de maio de 2020;



Hospital Daher Lago Sul – 20 leitos de UTI adulto contratados a partir de 09
de junho de 2020 (ESPECÍFICO COVID-19, por 180 dias);



Hospital Santa Lúcia Norte – 20 leitos de UTI adulto contratados a partir de
22 de maio de 2020;



Hospital Santa Lúcia Norte – 20 leitos de UTI adulto contratados a partir de
18 de junho de 2020 (ESPECÍFICO COVID-19, por 180 dias);



Hospital Santa Marta – 9 leitos de UTI adulto, 5 leitos de UTI pediátrico e 5
leitos UTI neonatais contratados a partir do dia 27 de março de 2020, sendo
utilizados apenas 2 leitos de UTI pediátricos para internação COVID;



Hospital São Mateus – 20 leitos de UTI adulto contratados a partir de 25 de
junho de 2020 (ESPECÍFICO COVID-19, por 180 dias);



ICDF – 20 leitos de UTI adulto contratados a partir de 19 de julho de 2020
(ESPECÍFICO COVID-19, por 180 dias);

Plano de Ação (48746213)

SEI 00060-00436717/2020-24 / pg. 10



Hospital São Francisco – 10 leitos de UTI adulto e 5 leitos de UTI neonatal
contratados a partir do dia 23 de maio de 2020, sendo utilizados apenas 5 leitos
de UTI adulto para internação COVID;

3.2.

Fases de Desmobilização – Leitos com suporte de VM, Tipo UTI COVID

Em virtude de decisão da contratada Hospital da Criança de Brasília José
Alencar (HCB), em ofício da data de 16 de setembro de 2020, ficou decidido que a
Secretaria de Estado de Saúde do DF utilizaria 10 leitos de UTI pediátrica nos leitos de
isolamentos da rede contratada e própria: 3 no HCB, 2 no Hospital Santa Marta, 2 no
Hospital Materno-Infantil de Brasília, 2 no Hospital de Base e 1 no Hospital Regional
de Taguatinga, perfazendo o total de 10 leitos disponibilizados para pacientes
pediátricos com casos confirmados ou suspeitos por COVID-19.
Recomenda-se que as fases de ativação da desmobilização de leitos de UTI
ocorram de forma gradual, obedecendo o intervalo mínimo de 7 dias para permitir
melhor observação do comportamento de disseminação da doença, e se baseiem,
obrigatoriamente, nos seguintes critérios:


Média Móvel de Óbitos nos últimos 7 dias, observada, pelo menos, queda em
dois períodos consecutivos de 7 dias;



Taxa de Transmissão, observado, pelo menos, valor menor que 1,00 para dois
períodos consecutivos de 7 dias;



Taxa de Ocupação de Leitos mantida abaixo de 70%, por, pelo menos, um
período de 7 dias da última desmobilização, mas que não fique maior que 80%
após feita a desmobilização.

As fases de ativação são sugestões que serão acompanhadas e deliberadas
periodicamente pelo Comitê de Operações Emergenciais (COE) do DF.


Fase de ativação 1
Desmobilização, por reversão, dos 10 leitos de UTI da UPA de São Sebastião.



Fase de ativação 2 (contínua a Fase anterior se a taxa de ocupação

Plano de Ação (48746213)

SEI 00060-00436717/2020-24 / pg. 11

permanecer menor que 80%)
Desmobilização, por reversão, dos 20 leitos de UTI da UPA de Sobradinho.


Fase de ativação 3 (contínua a Fase anterior se a taxa de ocupação
permanecer menor que 80%)
Desmobilização, por conversão, dos 20 leitos de UTI do Hospital Regional do

Gama.


Fase de ativação 4 (contínua a Fase anterior se a taxa de ocupação
permanecer menor que 80%)
Desmobilização, por conversão, de 20 leitos de UTI COVID da Neurocárdio do

Hospital de Base, para UTI Complicações COVID (até término do contrato da
terceirizada do Hospital de Base ou entre as Fases 7 e 8).


Fase de ativação 5 (contínua a Fase anterior se a taxa de ocupação
permanecer menor que 80%)
Desmobilização, por conversão, de 10 leitos de UTI COVID do Hospital

Regional de Samambaia.


Fase de ativação 6 (contínua a Fase anterior se a taxa de ocupação
permanecer menor que 80%)
Desmobilização, por devolução, gradual, com não encaminhamento de

pacientes, para rede privada contratada pela SES/DF.


Fase de ativação 7 (contínua a Fase anterior se a taxa de ocupação
permanecer menor que 80%)
Desmobilização, por conversão, de 10 leitos de UTI COVID do Hospital

Regional de Ceilândia.


Fase de ativação 8 (contínua a Fase anterior se a taxa de ocupação
permanecer menor que 80%)
Desmobilização, por conversão, de 40 leitos de UTI COVID do Hospital

Regional de Santa Maria.
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Fase de ativação 9 (contínua a Fase anterior se a taxa de ocupação
permanecer menor que 80%)
Desmobilização, por reversão, de 26 leitos de UTI COVID da Neurocárdio do

Hospital de Base.


Fase de ativação 10 (contínua a Fase anterior se a taxa de ocupação
permanecer menor que 80%)
Desmobilização, por conversão, de 20 leitos de UTI COVID do Hospital

Regional da Asa Norte (HRAN), dos 8 leitos de UCIN COVID HRAN e dos 5 leitos de
UTI Pediátrica do HCB e do Hospital Santa Marta; serão mantidos leitos de UTI
pediátricos de isolamento já existentes na rede.


Fase de ativação 11
Desmobilização, por devolução, de 80 leitos de UTI COVID do Hospital de

Campanha da PMDF.

3- Leitos com Suporte de Ventilação
Mecânica, tipo UTI COVID. 3.1- Critérios
de priorização do DF
3.1.1- Abertura da Rede de U
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4. Leitos com Suporte de Ventilação Mecânica, tipo UCI COVID.
- Abertura da Rede de Urgências e Emergências
- Repasse Ministerial para Disponibilização de Leitos COVID

4.1- Fases de Desmobilização – Leitos com suporte de
ventilação mecânica, tipo UCI COVID
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4. LEITOS COM SUPORTE DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, TIPO UCI COVID.

Os leitos de UCI COVID são aqueles com Suporte de Ventilação Mecânica de
cuidados intermediários, seguindo requisitos de Resoluções de Diretoria Colegiada da
ANVISA e de Portarias do Ministério da Saúde, e que tem a gestão do seu uso, na forma
de direcionamento de pacientes, em panorama local (panorama 1 ou 2), pelas Gestões de
Leitos das Unidades de Saúde.
A análise das priorizações para desmobilização deve levar em consideração as
características da oferta dos leitos de UCI, como também as consequências assistencial e
financeira.
A reversão de leitos de UCI nas Emergências dos Hospitais permitirá a maior abertura
de espaço físico e infraestrutura das Emergências para atendimento à população.
A desmobilização de leitos de UCI será acompanhada por informes ao Ministério da
Saúde a fim de providenciar os ajustes de repasses e incentivos do Ministério da Saúde para
esses leitos de UCI COVID disponibilizados.
4.1. Fases de desmobilização – Leitos com suporte de ventilação mecânica, tipo UCI
COVID

Os planejamentos da desmobilização foram feitos conjuntamente com os gestores e
equipes técnicas locais.
Recomenda-se que as fases de ativação da desmobilização obedeçam os mesmos
critérios anteriormente descritos em relação ao intervalo mínimo de 7 dias entre fases e a
dos indicadores de Média Móvel de Óbitos nos últimos 7 dias, Taxa de Transmissão e Taxa
de Ocupação de Leitos .
As fases de ativação são sugestões que serão acompanhadas e deliberadas
periodicamente pelo Comitê de Operações Emergenciais (COE) do DF.
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Fase de ativação 1

Desmobilização, por reversão, dos leitos de UCI, para um quantitativo mínimo, de
todos os Hospitais da rede SES/DF e do IGESDF, conforme a seguir:


Hospital Regional do Guará (HRGU): desmobilização de 4 de 4 leitos de UCI, com
manutenção de uma área Coorte COVID;



Hospital Regional Leste (HRL): desmobilização de 5 de 10 leitos de UCI, com
manutenção de uma área Coorte COVID;



Hospital Regional de Sobradinho (HRS): desmobilização de 4 de 8 leitos de UCI,
com manutenção de uma área Coorte COVID;



Hospital Regional de Planaltina (HRPL): não desmobilização de 4 leitos de UCI;



Hospital Regional de Taguatinga (HRT): desmobilização de 13 de 19 leitos de UCI,
com manutenção de uma área Coorte COVID;



Hospital Regional de Samambaia (HRSAM): não desmobilização de 12 leitos de UCI;



Hospital Regional de Brazlândia (HRBZ): desmobilização de 2 de 4 leitos de UCI, com
manutenção de uma área Coorte COVID;



Hospital Regional do Gama (HRG): desmobilização de 5 de 16 leitos de UCI, com
manutenção de uma área Coorte COVID;



Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) e Hospital Regional da Ceilândia (HRC): não
desmobilização de 55 leitos de UCI;



Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e Hospital de Base: não apresentaram
planejamento para desmobilização de 49 leitos de UCI.
Total de leitos de UCI desmobilizados: 33 de 196 leitos existentes.



Fase de ativação 2
Desmobilização, por devolução, dos 20 leitos de UCI do Hospital de Campanha

Mané Garrincha, até o dia 20 de outubro de 2020, término da vigência do contrato.


Fase de ativação 3
Desmobilização, por reversão, dos leitos de UCI, para um quantitativo mínimo, do

HRAN e HRC.
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Fase de ativação 4
Desmobilização, por reversão total, de todos os leitos de UCI de todos os Hospitais

da rede SES/DF e do IGESDF, exceto HRAN.


Fase de ativação 5
Desmobilização, por reversão total, de todos os leitos de UCI do HRAN.
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5- Leitos de Enfermarias COVID
5.1 Critérios de priorização do DF
5.2 Fases de Desmobilização – Leitos de enfermaria COVID
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5. LEITOS DE ENFERMARIA COVID

Os leitos de enfermaria COVID são leitos de internação de pacientes estáveis, não
críticos, que não necessitem de cuidados intensivos, na forma de direcionamento de
pacientes, em panorama local (panorama 1) ou central (panorama 3), coordenado pela
Central de Regulação de Internação Hospitalar (CERIH) do Complexo Regulador em Saúde
do DF (CRDF) conjuntamente com as Gestões de Leitos das Unidades de Saúde.

5.1. Critérios de priorização do DF

A análise das priorizações para desmobilização deve levar em consideração a
abertura dos demais serviços das unidades de saúde, como para internação em cirurgias
eletivas ou mesmo para enfermidades não COVID, e o impacto financeiro da contratação
de Hospitais de Campanha.
A reversão de leitos de enfermaria COVID nos hospitais permitirá a maior abertura
para o fluxo de atendimento de pacientes nas Emergências, além de oferecer retaguarda
para outras assistências que necessitem de internação de pacientes, como cirurgias
eletivas e procedimentos de maior complexidade.
A desmobilização de leitos de Enfermaria COVID em Hospitais de Campanha será
na forma de devolução dos leitos contratados com redução de custos ao erário público.
5.2. Fases de Desmobilização – Leitos de Enfermaria COVID

Os planejamentos da desmobilização foram feitos, em nível central, com as áreas
técnicas, com foco na baixa taxa de ocupação atual, principalmente do Hospital de
Campanha Mané Garrincha que vem mantendo taxa de ocupação menor que 40% desde
o início da segunda quinzena do mês de setembro.
Recomenda-se que as fases de ativação da desmobilização obedeçam os mesmos
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critérios anteriormente descritos em relação ao intervalo mínimo de 7 dias entre fases e a
dos indicadores Média Móvel de Óbitos nos últimos 7 dias, Taxa de Transmissão e Taxa de
Ocupação de Leitos.
As fases de ativação são sugestões que serão acompanhadas e deliberadas
periodicamente pelo Comitê de Operações Emergenciais (COE) do DF.
O HRSM desmobilizou, na primeira quinzena de setembro, 20 leitos de Enfermaria
COVID de regulação local.
Atualmente, não há recomendação para contratação de novos leitos de enfermaria
COVID, pois a rede pública oferta o necessário para atendimento à população do DF.


Fase de ativação 1

Desmobilização, por devolução, dos 173 leitos de enfermaria COVID do Hospital de
Campanha Mané Garrincha que tem seu contrato com vigência até o dia 20 de outubro de
2020.


Fase de ativação 2

Desmobilização, por reversão, dos 25 leitos de enfermaria COVID do Hospital
Regional de Samambaia.


Fase de ativação 3

Desmobilização, por reversão, dos 25 leitos de enfermaria COVID do Hospital
Regional de Santa Maria.


Fase de ativação 4

Desmobilização, por reversão total, de todos os leitos de enfermaria COVID do
Hospital Regional da Ceilândia.


Fase de ativação 5
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Desmobilização, por reversão total, de todos os leitos de enfermaria COVID do
Hospital Regional da Asa Norte.


Fase de ativação 6

Desmobilização, por reversão total, de todos os leitos de enfermaria COVID do HUB
e, por devolução, dos leitos de enfermaria do Hospital de Campanha da PMDF.
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6- Plano de Remobilização de Emergência
6.1 Leitos de UTI COVID
6.2 Leitos de UCI COVID
6.3 Leitos de Enfermaria COVID
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6. PLANO DE REMOBILIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

A remobilização é condição a ser aventada em função do comportamento que o
COVID apresenta em outras localidades.
Sendo assim, duas ações podem ser previstas: suspensão da desmobilização e a
remobilização dos leitos COVID.
A suspensão da desmobilização ocorreria entre as fases de ativação sugeridas para
cada tipo de leito COVID, quando os indicadores não permitirem o avançar das fases,
sempre em constante acompanhamento por equipe técnica e grupo do COE-DF.
A remobilização dos leitos COVID seria necessária, principalmente, quando a
ocupação dos leitos mantiver acima de 80% com indicadores em ascensão por
disseminação da enfermidade.

6.1. Leitos de UTI COVID

A rede privada contratada na forma complementar ao SUS tem um quantitativo de
leitos disponíveis que podem ser utilizados em um primeiro momento da remobilização.

6.2. Leitos de UCI COVID

As unidades hospitalares da SES/DF e do IGESDF tem possibilidade de retornar ao
quantitativo inicial desses leitos.

6.3. Leitos de Enfermaria COVID

O Hospital Regional de Santa Maria poderá ampliar em 20 leitos de Enfermaria
COVID.
O Hospital de Campanha da Ceilândia, com proximidade na finalização da obra,
poderá servir com 60 leitos COVID em caso de remobilização.
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7- Retorno de Recursos Humanos da Atenção Secundária e do Projeto
HRAN/COVID voltados às internações por COVID-19
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7. RETORNO DE RECURSOS HUMANOS DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA E DO PROJETO
HRAN/COVID VOLTADOS ÀS INTERNAÇÕES POR COVID-19

O retorno de recursos humanos que foram removidos para apoiar o enfrentamento
ao COVID nas unidades hospitalares deverá retornar aos atendimentos da Atenção
Secundária, incluindo os especialistas infectologistas dentro da unidade do HRAN.
O mesmo retorno deve ocorrer, imediatamente, dos profissionais do IGESDF que
foram removidos ou lotados na unidade do HRAN, visto que a carga horária semanal dos
profissionais da própria SES/DF que lá estão lotados é compatível com a manutenção da
assistência a todos os leitos COVID existentes nessa unidade, não levando a fechamento
de alas ou bloqueio de leitos, conforme analisado e deliberado conjuntamente com a
SUGEP/SES.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde
Brasília-DF, 09 de outubro de 2020.

Despacho - SES/SAA

Assunto: Desmobilização de Leitos UTI e UCI

Sra. Gerente da GDAD/DSI/CTINF,
Com vistas ao CRDF, CTINF e SUPLANS.

Cumprimentando-a, cordialmente, solicito atualização dos dados dos leitos COVID no
trakcare, conforme plano de desmobilização de Leitos COVID (48746213).
A desmobilização de leitos de UTI já teve a vada a fase 1 e 2, com desmobilização de
leitos UTI UPA Sobradinho e São Sebastião.
O HUB, diferentemente do Plano de Desmobilização, terá a re rada de 8 e não 10 leitos
de UTI COVID.

Atenciosamente,

Petrus Leonardo Barrón Sanchez
Secretário-Adjunto de Assistência à Saúde da SES/DF
Documento assinado eletronicamente por PETRUS LEONARDO BARRON SANCHEZ Matr.1688927-4, Secretário(a) Adjunto(a) de Assistência à Saúde, em 09/10/2020, às 12:19,
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= 48746255 código CRC= 5AF1E002.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal
Brasília-DF, 09 de outubro de 2020.

Despacho - SES/CRDF

Ao (À)
CERIH e DIRAAH/CRDF
Senhor(a) Gestor(a),

Encaminhamos o presente processo, nos termos do Despacho - SES/SAA (48746255),
para conhecimento das mudanças que serão implementadas.

Atenciosamente,

JOSEANE GOMES FERNANDES VASCONCELLOS
Diretora-Geral Substituta
CRDF / SES
Documento assinado eletronicamente por JOSEANE GOMES FERNANDES VASCONCELLOS Matr.0173938-7, Diretor(a) Geral do Complexo Regulador em Saúde do Distrito FederalSubstituto(a), em 09/10/2020, às 13:49, 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= 48748589 código CRC= 75914184.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Sistemas de Informação
Gerência de Dados
Brasília-DF, 09 de outubro de 2020.

Despacho - SES/GAB/CTINF/DSI/GDAD

À SES/SAA,
Com vistas à CTINF, CRDF
Senhor Secretário-Adjunto,
Res tuo o presente expediente informando que, em atendimento ao
Despacho 48746255, foram realizados os seguintes ajustes no sistema TrakCare para atender ao
Plano de Desmobiliação de Leitos (48746213):
UTI - desativados 42 leitos
- HUB-UTI COVID-19 - desativados 8 leitos, ala permanece com 2 leitos
- HUB-UTI Coronariana - desativados 4 leitos, ala permanece com 6 leitos
- UPASOB-UTI COVID-19 - ala desativada (20 leitos)
- UPASS-UTI COVID-19 - ala desativada (10 leitos)
UCI - desativados 33 leitos
- HRGU UCI PS COVID-19 - ala desativada (4 leitos)
- HRPA UCI PS COVID-19 - desativados 5 leitos, ala permanece com 5 leitos
- HRS UCI PS COVID-19 - desativados 4 leitos, ala permanece com 4 leitos
- HRT UCI PS COVID-19 - desativados 13 leitos, ala permanece com 6 leitos
- HRBZ UCI PS COVID-19 - desativados 2 leitos, ala permanece com 2 leitos
- HRG UCI PS COVID-19 - desativados 5 leitos, ala permanece com 11 leitos
O HUB restou com a seguinte configuração:
- HUB-UTI Coronariana - 6 leitos
- HUB-UTI Geral/Coronariana - 5 leitos
- HUB-UTI COVID-19 - 2 leitos
Estou à disposição para os novos ajustes a serem realizados.
Respeitosamente,
TANIA REGINA DA SILVA
Gerente de Dados
Documento assinado eletronicamente por TANIA REGINA DA SILVA - Matr.16808711, Gerente
de Dados, em 09/10/2020, às 15:07, 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
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de 2015.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Planejamento em Saúde
Brasília-DF, 09 de outubro de 2020.

Despacho - SES/SUPLANS

À DICS,
Considerando o objeto dos autos, encaminho para ciência e acompanhamento no que
couber, no escopo das competências da SUPLANS.
Atenciosamente,

Simione F C Silva
Assessora

Documento assinado eletronicamente por SIMIONE DE FATIMA CESAR DA SILVA Matr.1685710-0, Assessor(a), em 09/10/2020, às 17:48, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quintafeira, 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= 48786943 código CRC= 46502BA1.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
Setor de Área s Is ol a da s Norte (SAIN) - Pa rque Rura l , l ote s /n - Bl oco B - Ba i rro As a Norte - CEP 70770-200 - DF

00060-00436717/2020-24

Despacho SES/SUPLANS 48786943

Doc. SEI/GDF 48786943

SEI 00060-00436717/2020-24 / pg. 30

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Planejamento em Saúde
Diretoria de Controle de Serviços de Saúde
Brasília-DF, 13 de outubro de 2020.

Despacho - SES/SUPLANS/DICS

À GCCH,
Sra. Gerente,

Em atenção ao despacho 48746255, no qual solicita a atualização dos dados dos leitos
COVID19 no Trakcare, conforme plano de desmobilização de Leitos COVID19 (48746213), encaminho
este despacho para providências cabíveis.

Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por AMANDA DE MENDONÇA GOMES - Matr. 16994736, Assessor(a) Técnico(a)., em 13/10/2020, às 07:32, 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= 48818425 código CRC= DC586C6A.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde
Brasília-DF, 19 de outubro de 2020.

Despacho - SES/SAA

Assunto: Desmobilização de Leitos UTI COVID.

Srs. Gestores do HRG e do Hospital de Base/IGESDF,
Com vistas à DIRAAH/CRDF, CRDF, CTINF, GDAD/DSI/CTINF e SUPLANS.

Cumprimentando-os, cordialmente, informamos que, conforme plano de desmobilização
de Leitos COVID (48746213), a desmobilização de leitos de UTI inicia a a vação das fases 3 e 4, com
conversão dos 20 leitos de UTI COVID do HRG e conversão dos 20 leitos de UTI NEUROCARDIO
APARECIDENSE do Hospital de Base, este permanecendo voltado ao atendimento de pacientes com
complicações pós-COVID e que precisem de acompanhamento de especialidades existentes no
Hospital de Base visto que há inúmeros casos nessas condições dispersos na rede SES.
Desta forma, solicitamos, com urgência, que os gestores do HRG e do Hospital de Base
iniciem o processo conjuntamente com o Complexo Regulador em Saúde do DF.

Atenciosamente,

Petrus Leonardo Barrón Sanchez
Secretário-Adjunto de Assistência à Saúde da SES/DF
Documento assinado eletronicamente por PETRUS LEONARDO BARRON SANCHEZ Matr.1688927-4, Secretário(a) Adjunto(a) de Assistência à Saúde, em 19/10/2020, às 16:05,
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= 49221418 código CRC= 2A567088.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Superintendência da Região de Saúde Centro-Sul
Diretoria do Hospital Regional do Guará
Brasília-DF, 20 de outubro de 2020.

Despacho - SES/SRSCS/HRGU

DE: DIRETORIA DO HOSPITAL REGIONAL DO GUARÁ/SRSCS
PARA: DIRETORIA DO HOSPITAL REGIONAL DO GAMA

Assunto: Correção de fluxo.

Senhores Gestores,

Em atenção ao Plano de Ação (48746213) e ao Despacho (48746255), corrigimos o ﬂuxo
para o Hospital Regional do Gama, uma vez que houve equívoco no direcionamento para o Hospital
Regional do Guará.

Respeitosamente,

RONAN ARAÚJO GARCIA
DIRETORIA DO HOSPITAL REGIONAL DO GUARÁ

Documento assinado eletronicamente por RONAN ARAUJO GARCIA - Matr.1673372-X,
Diretor(a) do Hospital Regional do Guará, em 20/10/2020, às 15:44, 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= 49320258 código CRC= 1644C36D.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Superintendência da Região de Saúde Sul
Diretoria do Hospital Regional do Gama
Brasília-DF, 20 de outubro de 2020.

Despacho - SES/SRSSU/HRG

Para: SES/SRSSU/HRG/GACIR, GACL, GIR, GAMAD, GENF, GEMERG, OUVIDORIA, NQSP, NCIH, NHEP,
GPMA

Considerando que o Plano de Desmobilização de Leitos COVID (48746213), inicia
a a vação das fases 3 e 4, com conversão dos 20 leitos de UTI COVID do HRG e conversão dos
20 leitos de UTI NEUROCARDIO APARECIDENSE do Hospital de Base, este permanecendo voltado ao
atendimento de pacientes com complicações pós-COVID e que precisem de acompanhamento de
especialidades existentes no Hospital de Base, visto que há inúmeros casos nessas condições
dispersos na rede SES.
Encaminhamos os autos para ciência e providências imediatas, efe vando o processo
conjuntamente com o Complexo Regulador em Saúde do DF, bem como andamento do processo
relacionado 00060-00373200/2020-17.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS CESAR DE ARAUJO WANDERLEI Matr.0149689-1, Diretor(a) do Hospital Regional do Gama-Substituto(a), em 21/10/2020, às
08:47, 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= 49332495 código CRC= 7CBE715E.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde
Brasília-DF, 21 de outubro de 2020.

Despacho - SES/SAA

Assunto: Desmobilização de Leitos UTI Adulto COVID.

Srs. Gestores do HRSAM e do Hospital de Base/IGESDF,
Com vistas à CGCSS, DIRAAH/CRDF, CRDF, CTINF, GDAD/DSI/CTINF, DSINT/SAIS, SAIS e
SUPLANS.

Cumprimentando-os, cordialmente, informamos que, conforme plano de desmobilização
de Leitos COVID (48746213), a desmobilização de leitos de UTI estava prevista nas fases de a vação
3 e 4 (49221418), mas esta úl ma não foi possível de ocorrer em função da necessidade apontada
pelos gestores do CRDF no uso dos Leitos de UTI COVID do Hospital de Base, em contato no dia 20 de
outubro de 2020.
Outrossim, referimos que o Hospital de Campanha da PM, após relatório de vistoria de
corpo técnico da SAIS e SVS, teve liberado o quan ta vo de mais 20 leitos de UTI COVID com suporte
dialí co no dia 16 de outubro de 2020, perfazendo o total de 40 leitos de UTI COVID e ainda
aguardando a instalação da Central de Monitoramento para liberação dos outros 40 leitos de UTI
restantes.
Sendo assim, essa Secretaria-Adjunta de Assistência à Saúde a va as fases 5 e 6 de
desmobilização de Leitos de UTI COVID, com conversão dos 10 leitos de UTI COVID do HRSAM e
devolução gradual com orientação de não direcionamento para a rede privada contratada.
Solicitamos, gen lmente, que as áreas responsáveis iniciem as ações cabíveis e que a
CGCSS informe as empresas contratadas sobre a determinação de que somente aqueles leitos
contratados exclusivamente para Leito de UTI COVID - 20 leitos do Hospital Daher (0006000220677/2020-09), 20 leitos do Hospital São Mateus ( 00060-00238990/2020-95) e 20 leitos do
Hospital Prontonorte (00060-00255554/2020-81) -, permaneçam assim des nados à Central de
Regulação de Internação Hospitalar (CERIH) do Complexo Regulador em Saúde do DF (CRDF); os
demais leitos de UTI contratados regularmente devem estar voltados gradualmente ao atendimento a
pacientes com enfermidades não COVID.
Atenciosamente,
Petrus Leonardo Barrón Sanchez
Secretário-Adjunto de Assistência à Saúde da SES/DF
Documento assinado eletronicamente por PETRUS LEONARDO BARRON SANCHEZ Matr.1688927-4, Secretário(a) Adjunto(a) de Assistência à Saúde, em 21/10/2020, às 23:50,
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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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Superintendência da Região de Saúde Sudoeste
Brasília-DF, 22 de outubro de 2020.

Despacho - SES/SRSSO

SRSSO/HRSAM,
Segue Despacho da SAA, nº 49435249, que versa sobre desmobilização de Leitos
COVID, conforme plano de ação (48746213), onde a Secretaria-Adjunta de Assistência à Saúde
a va as fases 5 e 6 de desmobilização de Leitos de UTI COVID, com conversão dos 10 leitos de UTI
COVID do HRSAM e devolução gradual com orientação de não direcionamento para a rede privada
contratada.
Sendo assim, encaminhamos o presente processo para conhecimento e providências
pertinentes.
Atenciosamente,

RODRIGO RODRIGUES MIRANDA
Superintendente da Região de Saúde Sudoeste Substituto
Documento assinado eletronicamente por RODRIGO RODRIGUES MIRANDA - Matr.0140374-5,
Superintendente da Região de Saúde Sudoeste-Substituto(a), em 22/10/2020, às 08:47,
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= 49440057 código CRC= B6D5C5C5.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Coordenação de Atenção Especializada à Saúde
Brasília-DF, 22 de outubro de 2020.

Despacho - SES/SAIS/CATES

À: DSINT,
Senhora Diretora,

Em atenção ao despacho 49435249 da Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde que
remete as tratativas realizadas quanto a desmobilização de Leitos UTI Adulto COVID.
Encaminhamos o presente para conhecimento, e caso haja, demais providências
pertinentes no âmbito de sua competência.

Atenciosamente,

NATHÁLIA AYSLA DE TOLEDO KAKAZU
Assessora
CATES/SAIS/SES-DF
Documento assinado eletronicamente por NATHALIA AYSLA DE TOLEDO KAKAZU Matr.1442909-8, Assessor(a), em 22/10/2020, às 11:51, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quintafeira, 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= 49444216 código CRC= 51B1E73B.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Central de Regulação da Internação Hospitalar
Brasília-DF, 22 de outubro de 2020.

Despacho - SES/CRDF/DIRAAH/CERIH

SRA DIRETORA
Em atenção ao Despacho SES/SAA (49440057) informamos que con nuaremos
u lizando as vagas de UTI COVID do HBDF, assim como iniciaremos a desmobilização dos leitos de
UTI COVID do HRSAM, com conversão dos 10 leitos para Não-COVID.

Atenciosamente,
Ana Aline Freitas-01397702
Gerente
Documento assinado eletronicamente por ANA ALINE FREITAS - Matr.0139770-2, Gerente da
Central de Regulação da Internação Hospitalar, em 22/10/2020, às 09:26, 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
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria do Hospital Regional do Gama
Gerência de Assistência Clínica
Brasília-DF, 22 de outubro de 2020.

Despacho - SES/SRSSU/HRG/GACL

Para: SRSSU; HRG; CRIH;
Prezados;

Em virtude do plano de ação (48746213), e demais demandas do processo, esta
gerência vem por meio deste esclarecer alguns dados para a desmobilização dos leitos da UTI/HRG.
A capacidade de leitos da UTI/HRG são 20 leitos regulados.Mas para que funcione em
sua totalidade devem ser seguido os protocolos de internação da unidade, capacidade de RH
suficiente, equipe treinada, leitos prontos, manutenção de equipamentos.
A capacidade de atendimento era de 8 leitos regulados, que no cenário da PANDEMIA,
mudou para 12 leitos.
Temos atualmente internados em nossa UTI, 4 pacientes com diagnóstico de COVID, em
estado grave,traqueostomizados, com suporte de VM, que estão ocupando os leitos 02; 04; 07; e ISO
09.
Estes pacientes precisam ser transferidos para outra unidade de saúde que seja de
TRATAMENTO INTENSIVO para COVID, no caso de desocupação da unidade.
Para desmobilização de leitos e retomada de internações, não relacionadas a COVID19,
hoje só teríamos capacidade para atendimento de internação na UTI/HRG, o quan ta vo de 10 leitos,
devido o déﬁcit de RECURSOS HUMANOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (camas quebradas), E
FALTA DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS, como nossos dois(02) GASÔMETROS. Um não está
funcionando, o outro não fornece todos os parâmetros corretos.
Nossos ISOLAMENTOS foram adaptados para o atendimento da COVID 19,com uma
placa de BLINDEX, para ter 02 leitos, porém teria que ser feito uma mudança, para que as
especificações do NCIH/NQSP, na internação de pacientes para o mesmo, fosse seguido.
Hoje segundo o CRIH, os leitos sinalizados como ocupados são: 09;19;10 e 20.
Estamos à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários;
Atenciosamente;
Adriana Sousa
Gerente de Assistência Clínica

Documento assinado eletronicamente por ADRIANA SORAYA LEITE DE SOUSA - Matr.01836285, Gerente de Assistência Clínica, em 22/10/2020, às 10:46, 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.

Despacho SES/SRSSU/HRG/GACL 49452053
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Superintendência da Região de Saúde Sul
Diretoria do Hospital Regional do Gama
Brasília-DF, 22 de outubro de 2020.

Despacho - SES/SRSSU/HRG

HRG/GENF
Com vista a HRG/UTI

Em atenção ao processo de desmobilização de leitos de UTI (48746255).
Considerando a manifestação da HRG/GACL (49452053), diante dos apontamentos
elencados em atendimento ao pleito;
Considerando que faz-se necessário o acionamento dos gestores envolvidos, com o
objetivo de atender o plano de ação;
Res tuímos para providências imediatas, em consideração a urgência que o caso
requer .

Atenciosamente,

Dr. Marcos Cesar de Araújo Wanderlei
Diretor do HRG/SRSSU - Substituto
Documento assinado eletronicamente por MARCOS CESAR DE ARAUJO WANDERLEI Matr.0149689-1, Diretor(a) do Hospital Regional do Gama-Substituto(a), em 22/10/2020, às
12:35, 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= 49459474 código CRC= 658329D2.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria do Hospital Regional do Gama
Gerência de Enfermagem
Brasília-DF, 22 de outubro de 2020.

Despacho - SES/SRSSU/HRG/GENF

SES/SRSSU/HRG/GACL/UTI - Supervisora de Enfermagem,
Encaminha-se processo para confecção do plano de ação para desmobilização dos
leitos de UTI/HRG.
Deve-se apontar disponibilidade de recurso humano, mo vos para a não transferências
dos pacientes ainda admi dos na Unidade, e todos os recursos necessários para uma desmobilização
imediata.

Atenciosamente,

Anderson Rodrigues de Sousa
Gerência de Enfermagem/HRG
COREN-DF 570.103

VOIP:5202/20171850/5337
Email: genfhrg@gmail.com

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON RODRIGUES DE SOUSA - Matr.0134199-5,
Gerente de Enfermagem, em 22/10/2020, às 11:43, 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:
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Planejamento em Saúde
Brasília-DF, 22 de outubro de 2020.

Despacho - SES/SUPLANS

À DICS com vistas à GCCH,
Considerando os andamentos do Plano de Desmobilização de Leitos, informado por
meio do Despacho 49435249, encaminho para ciência e acompanhamento no que couber, no escopo
das competências da SUPLANS.
Atenciosamente,

Simione F C Silva
Assessora
Documento assinado eletronicamente por SIMIONE DE FATIMA CESAR DA SILVA Matr.1685710-0, Assessor(a), em 22/10/2020, às 11:34, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quintafeira, 17 de setembro de 2015.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Sistemas de Informação
Gerência de Dados
Brasília-DF, 22 de outubro de 2020.

Despacho - SES/GAB/CTINF/DSI/GDAD

À SES/SAA,
Com vistas à CERIH, DSI, CTINF
Senhor Secretário-Adjunto,
Em atenção ao Despacho 49435249 informo a ciência sobre a desmobilização dos leitos
e aguardo a manifestação da CERIH tão logo os leitos de UTI estejam liberados par serem desa vados
no sistema TrakCare.

Respeitosamente,

TANIA REGINA DA SILVA
Gerente de Dados
Documento assinado eletronicamente por TANIA REGINA DA SILVA - Matr.16808711, Gerente
de Dados, em 22/10/2020, às 14:14, 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:
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Planejamento em Saúde
Diretoria de Controle de Serviços de Saúde
Brasília-DF, 22 de outubro de 2020.

Despacho - SES/SUPLANS/DICS

À GCCH,
Considerando os andamentos do Plano de Desmobilização de Leitos, informado por
meio do Despacho 49435249, encaminhamos este despacho para ciência e acompanhamento no que
couber, no escopo das competências da SUPLANS/GCCH.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por AMANDA DE MENDONÇA GOMES - Matr. 16994736, Assessor(a) Técnico(a)., em 22/10/2020, às 14:40, 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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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Superintendência da Região de Saúde Sudoeste
Diretoria do Hospital Regional de Samambaia
Brasília-DF, 22 de outubro de 2020.

Despacho - SES/SRSSO/HRSAM

Assunto: Desmobilização de Leitos UTI Adulto COVID.
À SRSSO/SES
Senhor Superintendente,
Em atenção ao despacho 49435249 da Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde que
remete as tratativas realizadas quanto a desmobilização de Leitos UTI Adulto COVID.
Informamos que já estão em andamento as devidas providências, per nentes no âmbito
dessa direção para o atendimento ao pleito.
Colocamo-nos á disposição para os esclarecimentos necessários

Atenciosamente,
Ruíter Carlos Arantes Filho
Diretor Substituto
Hospital Regional de Samambaia
Documento assinado eletronicamente por RUITER CARLOS ARANTES FILHO - Matr.1436944-3,
Diretor(a) do Hospital Regional de Samambaia-Substituto(a), em 22/10/2020, às 17:28,
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:
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria do Hospital Regional do Gama
Gerência de Enfermagem
Brasília-DF, 23 de outubro de 2020.

Despacho - SES/SRSSU/HRG/GENF

PARA: GENF e DHRG
Encaminhamos o Plano de Ação para desmobilização de leitos de UTI COVID do Hospital
Regional do Gama pra conversão de leitos para atender internações de pacientes para outras
enfermidades.
PLANO DE AÇÃO:
1 - Realizar a transferência dos pacientes com diagnós co de COVID para outras
unidades referência no atendimento de COVID;
2 - Realizar a limpeza terminal de toda unidade, incluindo espaço sico ( postos 1 e 2,
áreas de repouso, copa, ves ários, salas de apoio, expurgo, sala de reunião, salas administra vas),
equipamentos, materiais, ar condicionado e outros);
3 - Reorganizar fluxo de entrada e saída de servidores;
4 - Reorganizar área de recepção e sala de acolhimento;
5 - Necessitamos de apoio junto a Direção no sen do de efe var os contratos de
manutenção das camas elétricas, ventiladores, gasômetro e outros equipamentos;
6 - Realizar o conserto de 02 ventiladores que encontram-se com defeito;
7 - Regularizar estoque de medicações ( seda vos, bloqueadores, drogas vasoa vas e
outras essenciais a manutenção da vida) e materiais ( luvas em geral, seringas, gorro, fraldas, poliﬁx,
ataduras, alguns cura vos, coxim, hipoclorito, three way, bronquinho, coletor de urina fechado e
aberto e outros);
8 - Realizar a admissão de forma gradual;
9 - Ressaltamos que será possível a abertura de 16 leitos devido falta de insumos e
equipamentos ( equipamentos sem manutenção).
Nome
Cargo
Documento assinado eletronicamente por JESANA ADORNO SOARES COSTA - Matr.0137326-9,
Supervisor(a) de Enfermagem, em 23/10/2020, às 12:16, 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 CINARA DE PAULA GUIMARAES - Matr.1436865-X,
Chefe da Unidade de Terapia Intensiva Adulto, em 23/10/2020, às 12:18, 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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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde
Brasília-DF, 23 de outubro de 2020.

Despacho - SES/SAA

Referência: Processo nº. 00060-00436717/2020-24
Interessado: SES.
Assunto:

Plano de Desmobilização de Leitos COVID-19 do Distrito Federal

À
DIRAAH / CRDF / SES.
Com vistas à CERIH / DIRAAH / CRDF / SES.

Senhor XXX,

Trata-se do Plano de Desmobilização de Leitos COVID-19 do Distrito Federal.
Esta Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde informa a respeito da a vação das fases
5 e 6 do referido plano, com conversão dos 10 leitos de UTI COVID do HRSAM e devolução gradual
com orientação de não direcionamento para a rede privada contratada.
Solicitou-se, também, que as áreas responsáveis iniciem as ações cabíveis e que a
CGCSS informe as empresas contratadas sobre a determinação de que somente aqueles leitos
contratados exclusivamente para Leito de UTI COVID - 20 leitos do Hospital Daher (0006000220677/2020-09), 20 leitos do Hospital São Mateus ( 00060-00238990/2020-95) e 20 leitos do
Hospital Prontonorte (00060-00255554/2020-81) -, permaneçam assim des nados à Central de
Regulação de Internação Hospitalar (CERIH) do Complexo Regulador em Saúde do DF (CRDF); os
demais leitos de UTI contratados regularmente devem estar voltados gradualmente ao atendimento a
pacientes com enfermidades não COVID.
Isto posto, DE ORDEM, encaminhamos o presente para ciência quanto ao exposto
pela Gerência de Dados, por meio do Despacho - SES/GAB/CTINF/DSI/GDAD (49476392), para as
providências pertinentes.

Atenciosamente,
JOSÉ CARLOS CASTELO BRANCO FILHO
Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde/SES-DF
ASSESSOR ESPECIAL
Despacho SES/SAA 49559383
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Documento assinado eletronicamente por JOSE CARLOS CASTELO BRANCO FILHO Matr.0151237-4, Assessor(a) Especial, em 23/10/2020, às 14:09, 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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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Coordenação de Atenção Especializada à Saúde
Diretoria de Serviços de Internação
Brasília-DF, 26 de outubro de 2020.

Despacho - SES/SAIS/CATES/DSINT

À GESTI
Senhora Gerente,

Em atenção ao despacho (49435249) da Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde que
remete as tratativas realizadas quanto a desmobilização de Leitos UTI Adulto COVID.
Ante o exposto, encaminhamos o presente para conhecimento, e caso haja,
providências pertinentes no âmbito de sua competência.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENYZANGELA FEITOSA WESTPHALL Matr.0140000-2, Técnico(a) Administrativo(a), em 26/10/2020, às 17:28, 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:
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verificador= 49693413 código CRC= AEC251E4.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
Setor de Área s Is ol a da s Norte (SAIN) - Pa rque Rura l , l ote s /n - Bl oco B - Ba i rro As a Norte - CEP 70770-200 - DF

00060-00436717/2020-24

Despacho SES/SAIS/CATES/DSINT 49693413

Doc. SEI/GDF 49693413

SEI 00060-00436717/2020-24 / pg. 52

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal
Brasília-DF, 03 de novembro de 2020.

Despacho - SES/CRDF

PARA: SAA
com vistas à SAIS, SRSSO, SRSOE e SRSSU

Senhor Secretário Adjunto,

Cumprimentando-o, cordialmente, em atendimento às fases de execução do Plano de
Desmobilização de leitos COVID informamos que foram efetuadas as seguintes ações:
- Hospital Regional do Gama: Conversão total das UTIs 1 e 2 para recebimento de
pacientes não-COVID. No momento com 13 leitos ocupados.
- Hospital Regional de Ceilândia: Suspensão no direcionamento de pacientes e bloqueio
para conversão de leitos. No momento seguem três pacientes internados na unidade
- Hospital Regional de Samambaia: Suspensão no direcionamento de pacientes da UTI
1 e bloqueio dos leitos. No momento com dois leitos ocupados. Orientado o direcionamento dos
pacientes para UTI COVID (Hospital de Campanha da Polícia Militar) para proceder a desinfecção de
leitos e conversão para recebimento de pacientes não-COVID;
- Hospital de Campanha da Polícia Militar: instalação da central de monitoramento e
abertura de todos os leitos em 31/10/2020
- Hospital Daher: conversão de 10 leitos contratados para leitos não-COVID
- Hospital Prontonorte: suspensão no direcionamento de novos pacientes e bloqueio dos
leitos iniciado em 21/10/2020 , após recebimento de e-mail encaminhado pela contratada para
a equipe da CERIH (00060-00455172/2020-55).
Seguimos monitorando a taxa de ocupação de leitos das unidades COVID e o
direcionamento diário de novos pacientes para subsidiar essa Secretária Adjunta de Assistência no
planejamento e articulação das novas fases do Plano de Desmobilização.
Colocamo-nos à disposição para demais esclarecimentos.
Respeitosamente,
JOSEANE GOMES FERNANDES VASCONCELLOS
Diretora-Geral
SES/CRDF
Documento assinado eletronicamente por JOSEANE GOMES FERNANDES VASCONCELLOS Matr.0173938-7, Diretor(a) Geral do Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal, em
03/11/2020, às 21:19, 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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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Superintendência da Região de Saúde Sudoeste
Brasília-DF, 04 de novembro de 2020.

Despacho - SES/SRSSO

SRSSO/HRSAM,

Encaminhamo presente processo para conhecimento e providências acerca do con do
no Despacho 50120409, com a urgência que o caso requer.

Documento assinado eletronicamente por WENDEL ANTONIO ALVES MOREIRA Matr.16809866, Superintendente da Região de Saúde Sudoeste, em 04/11/2020, às 10:00,
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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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO
FEDERAL
Hospital de Base
Superintendência do Hospital de Base
Brasília-DF, 06 de novembro de 2020.

Memorando Nº 336/2020 - IGESDF/DP/HB/SUPHB

À Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde
Com vistas à Presidência do IGESDF

Prezados,
A empresa Aparecidense de Terapia Intensiva, presta serviço desde 29 de maio de 2020
no combate a doença COVID 19 e atende com qualidade a todos os pacientes enviados pelo complexo
regulador. Ressalta-se o perfil gravíssimo dos pacientes cardiopatas, dialíticos, idosos e com inúmeras
comorbidades associadas.
No entanto, acreditamos que o preço médio do leito dia, frente aos preços pra cados
hoje no mercado, está alto, cerca de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) leito/dia ocupado ou
vazio.
As avaliações de mercado realizadas pelos órgãos ﬁscalizadores cujo os valores se
aproximam de R$ 3.000,00 (três mil reais). Há indica vo do Tribunal de Contas que aponta ﬁxação
máxima de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais).
Hoje o contrato é vigente até 30 de novembro de 2020 e fomos demandados pela
Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde, através do SEI 00060-00436717/2020-24. Solicitando a
renovação do contrato dos 20 leitos junto à Organização Aparecidense, com o obje vo de internar
os pacientes crônicos pós COVID que necessitem de suporte intensivo e reabilitação. Para poderem
voltar à sua residência com suas funções cognitivas e físicas reestruturadas.
Por oportuno, informamos que há a necessidade da formalização contratual dessa
demanda, e renegociação do contrato com a ﬁnalidade de adequação do valor do leito/dia e
pactuação SES/IGESDF onde o ônus dos custos desse contrato correrá por conta da SES.
Ressaltamos que o Hospital de Base presta serviços terciários únicos, a demanda do
nosso perﬁl voltou ao normal e há excesso de demanda de toda a rede em virtude da mudança de
vários Hospitais para perﬁl COVID-19, o que leva a população outrora atendido por diversos outros
Hospitais, a procurar o HBDF.
O HBDF, junto com toda a gestão e RH compreendemos o momento e estamos
trabalhando com lotação de 120% para ajudar a SES e principalmente a cada paciente que precisa de
nós.
Finalmente, sugerimos chamada da empresa aparecidense para negociação de novo
valor do leito/dia, formalização de contrato SES/IGESDF com ônus para SES.
Atenciosamente,

Memorando 336 (50320673)
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Documento assinado eletronicamente por LUCAS SEIXAS DOCA JUNIOR - Matr.0000725-3,
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde
Brasília-DF, 06 de novembro de 2020.

Despacho - SES/SAA

Assunto: Leitos de UTI do IGESDF contratados.

Srs. Gestores do IGESDF e SESDF,

Trata-se de Memorando 336 (50320673) elaborado pelo Superintendente do Hospital de
Base do IGESDF que cita:
" Hoje o contrato é vigente até 30 de novembro de 2020 e fomos
demandados pela Secretaria Adjunta de Assistência à Saúde, através do
SEI 00060-00436717/2020-24. Solicitando a renovação do contrato dos 20
leitos junto à Organização Aparecidense, com o obje vo de internar
os pacientes crônicos pós COVID que necessitem de suporte intensivo e
reabilitação. Para poderem voltar à sua residência com suas funções
cognitivas e físicas reestruturadas."

Informamos, de maneira categórica, que NUNCA HOUVE MANIFESTAÇÃO dessa
Secretaria-Adjunta de Assistência à Saúde da SES/DF para renovação de contratos de empresas
terceirizadas para prestação de serviços de UTI no IGESDF e que fomos enfá cos no Plano de
Desmobilização de Leitos COVID (48746213):
"Desmobilização, por conversão, de 20 leitos de UTI COVID da Neurocárdio
do Hospital de Base, para UTI Complicações COVID (até término do
contrato da terceirizada do Hospital de Base ou entre as Fases 7 e 8)."

Destarte, não há recomendação dessa SAA/SES para renovação de prorrogação do
contrato mencionado no Memorando supracitado.
Atenciosamente,
Petrus Leonardo Barrón Sanchez
Secretária-Adjunta de Assistência à Saúde da SES/DF

Documento assinado eletronicamente por PETRUS LEONARDO BARRON SANCHEZ Matr.1688927-4, Secretário(a) Adjunto(a) de Assistência à Saúde, em 06/11/2020, às 20:18,
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

Despacho SES/SAA 50322991

SEI 00060-00436717/2020-24 / pg. 58

verificador= 50322991 código CRC= 66C624CF.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
Setor de Área s Is ol a da s Norte (SAIN) - Pa rque Rura l , l ote s /n - Bl oco B - Ba i rro As a Norte - CEP 70770-200 - DF

00060-00436717/2020-24

Despacho SES/SAA 50322991

Doc. SEI/GDF 50322991

SEI 00060-00436717/2020-24 / pg. 59

