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APRESENTAÇÃO

Estamos concluindo, em dezembro de 2018, um ciclo de ges-
tão, desenvolvido na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. 
Desde que assumimos a pasta, em 2 de março de 2016, decor-
reram quase três anos. Mas, antes de destacar os êxitos verifi-

cados no período, o momento nos instiga a revisitar algumas efemérides, 
celebradas neste ano.
 Há 70 anos, em 7 de abril de 1948, era criada a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), atualmente, com sede em Genebra, Suíça. No 
preâmbulo da sua constituição, percebem-se, pelo menos, três aspectos 
que merecem destaque. 
 O primeiro refere-se à ruptura com o conceito restritivo de saú-
de, vinculado apenas à ausência de doença: “A saúde é um estado de 
completo bem-estar físico, mental e social”. O segundo considera a saú-
de como um direito fundamental do ser humano, “sem distinção de raça, 
de religião, de credo político, de condição econômica ou social”. Final-
mente, o terceiro enfatiza que “os governos têm responsabilidade pela 
saúde dos seus povos, a qual só pode ser assumida pelo estabelecimento 
de medidas sanitárias e sociais adequadas”.
 Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada, em 
10 de dezembro de 1948, pelas Nações Unidas, o direito à saúde ganha-
ria força mais uma vez. O artigo 25 ressalta que “todo ser humano tem 
direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde, 
bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos 
e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança, em caso de 
desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda 
dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle”.
 Há 40 anos (1978), pela primeira vez na história, o conceito de 
cuidados primários em saúde ganhava robustez, expandindo-se mundial-
mente como força para organizar sistemas de saúde. O tema foi abor-
dado durante a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de 
Saúde, realizada em Alma-Ata, cidade do Cazaquistão (ex-integrante da 
URSS), entre 6 e 12 de setembro de 1978, com a participação de repre-
sentantes de 134 países e de 67 organizações não governamentais.
 Na Declaração de Alma-Ata, sistematizada em dez itens, o de-
senvolvimento socioeconômico é um pressuposto para se alcançar a 
meta “Saúde para Todos no Ano 2000” e reduzir a distância que separa 
os países em desenvolvimento dos desenvolvidos. Destaca, ainda, que os 
governos têm responsabilidade em promover saúde por meio de medi-
das sanitárias e sociais. Sobre cuidados primários de saúde, a Declaração 
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enfatiza que são “cuidados essenciais de saúde, baseados em métodos e tecnologias práticas, cientifi-
camente bem fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance universal de indivíduos e 
famílias da comunidade...”, além de constituírem a porta de entrada do sistema de saúde. Nesse sentido, 
ainda segundo a Declaração, a estratégia abrange: educação em saúde, nutrição adequada, cuidados de 
saúde para a mãe e a criança, saneamento básico e água limpa, controle das principais doenças infecciosas 
por meio de imunização, prevenção e controle de doenças localmente endêmicas, tratamento de doenças 
e lesões comuns, e provimento de medicamentos essenciais.Em síntese, a temática da saúde atravessa os 
seguintes aspectos: saúde como direito, saúde como resultante de políticas socioeconômicas, responsabi-
lidade dos governos com a saúde, conceito ampliado de saúde, atenção primária à saúde. 
 Há 30 anos, esses marcos, além de muitos outros, vêm sustentando o ideário e a configuração 
do Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pela Constituição da República, aprovada pela  Assembleia 
Nacional Constituinte em  22 de setembro de 1988 e promulgada em  5 de outubro de 1988, quando 
assegura, no artigo 196, que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Ainda segundo o artigo 198 da Constituição de 1988, a organização do SUS pressupõe uma rede regiona-
lizada e hierarquizada de ações e serviços, que se orienta por três diretrizes: descentralização, integralidade 
do cuidado e participação da comunidade.
 O SUS é o maior sistema de inclusão social do mundo. Entre suas conquistas, ao longo desses anos, 
está a expansão da Estratégia Saúde da Família, o fortalecimento e ampliação do Programa Nacional de Va-
cinação, do Sistema Nacional de Transplantes e do Programa de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, 
HIV/Aids e hepatites virais. Setenta, quarenta, trinta anos de grandes conquistas estão sendo celebrados 
em um ano que também se reveste de grande significado para a Saúde do Distrito Federal. Vivemos um 
momento histórico em que foram desenvolvidas grandes reformas estruturadoras nessa área.
 As reformas tiveram como propósito organizar os níveis de atenção à saúde, modernizar ou tornar 
mais eficientes os modelos de gestão, utilizar a planificação para organizar as ações no território, ampliar a co-
bertura de serviços, garantir a integralidade do cuidado, agilizar processos de trabalho, desenvolver ferramentas 
de trabalho mais inovadoras, democratizar as informações e fortalecer as instâncias colegiadas.
 Nesse sentido, gostaríamos de destacar as principais linhas de ação que expressam a síntese da 
nossa gestão e carregam, em si, grande potencial de impacto na mudança do perfil epidemiológico da 
população: a substituição do modelo tradicional de atenção primária pela Estratégia Saúde da Família 
(Converte), no âmbito da Atenção Primária; a estruturação do nível secundário de atenção, com íntima 
associação com a Atenção Primária, no âmbito da Planificação da saúde; a instalação e organização do 
primeiro Complexo Regulador da Saúde do Distrito Federal, para regular todos os serviços oferecidos 
pela SES-DF; a publicação de manuais de contratações e execuções contratuais, para aumentar a efici-
ência das compras de medicamentos, insumos e materiais e a contratação de serviços; e, finalmente, o 
investimento em modelos mais modernos de gestão das unidades de saúde, com destaque para o fortale-
cimento do Hospital da Criança de Brasília, que multiplicou por dez seu número de leitos, e a conversão 
do modelo jurídico-administrativo e criação do Instituto Hospital de Base para gerir nosso maior hospital, 
que passou a funcionar como serviço social autônomo. 
 Como ocorre em todo cenário de reformas, houve apoios, indiferenças, conflitos de interesses, 
mal-entendidos, judicialização. Não foi fácil a travessia. Mas uma grande rede de articulação, entre atores 
estratégicos, viabilizou as mudanças necessárias no sistema de saúde. As reformas instauraram um novo 
tempo na Saúde de Brasília. 

 Foram resultantes do empenho, das paixões, dos desejos, da teimosia de muitos. A manhã desse 
novo tempo foi tecida por muitos galos, como diz João Cabral de Melo Neto:

Um galo sozinho não tece uma manhã:
ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro; de um outro galo
que apanhe o grito de um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos

que com muitos outros galos se cruzem
os fios de sol de seus gritos de galo,

para que a manhã, desde uma teia tênue,
se vá tecendo, entre todos os galos.1 

 Nesse sentido, queremos agradecer a todos, gestores, servidores, representantes das categorias pro-
fissionais, voluntários, profissionais de comunicação, parlamentares e outras pessoas que colaboraram com 
a implementação das mudanças que vêm resultando em ampliação do acesso aos serviços e à saúde, e à 
melhoria da qualidade de vida da população do Distrito Federal.

Brasília, 13 dezembro de 2018.

Humberto Lucena Pereira da Fonseca
Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal

1  Primeira estrofe do poema Tecendo a manhã. MELO NETO, João Cabral. A educação pela pedra. Rio de Janeiro (RJ): Al-
faguara, 2008, p. 219.
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RESUMO EXECUTIVO

Reforma da Atenção Primária à Saúde
 Marcado por baixas coberturas da Estratégia Saúde da Família e modelo hospitalocêntrico de 
atenção, o cenário pré-reforma era também caracterizado pela fragmentação do cuidado e pela insa-
tisfação dos cidadãos. O núcleo propulsor das mudanças foi o Converte, estratégia legitimada pelo 
Conselho de Saúde, que permitiu a migração de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem com 
atuação no modelo tradicional da Atenção Primária para a Estratégia Saúde da Família. Aderindo à con-
versão, os profissionais passaram a fazer parte das equipes de transição e também eram capacitados e 
avaliados. Como resultado inicial do processo de conversão, foram formadas 135 equipes de transição, 
mais tarde convertidas, cada uma, em três equipes da Estratégia Saúde da Família. Durante a implemen-
tação, investiu-se na planificação das ações desenvolvidas pelas equipes nos territórios, no aumento do 
número de profissionais, normatização da política, excelência técnica, elaboração das linhas de cuidado, 
construção ou reforma de unidades básicas de saúde, aquisição e manutenção de equipamentos e abas-
tecimento de insumos. 
 Resultados relevantes: 

• Determinação da Saúde da Família como única estratégia de orientação da Atenção Primária no DF;
• Instituição da Estratégia Saúde da Família como política de Estado no DF;
• Organização da Saúde Bucal a partir da ESF;
• Incorporação da especialidade Enfermeiro de Família e Comunidade ao cargo de Enfermeiro; 
• Exigência de título de especialista no concurso para preenchimento de cargo de Médico de 

Família e Comunidade;
• Aumento do número de vagas na Residência de Medicina de Família e Comunidade;
• Incremento da lotação de profissionais aprovados em concursos na ESF;
• Aumento da cobertura da ESF no DF de 35% (jan. 2017, antes da reforma) para 67% (jul. 2018, 

depois da reforma), um incremento de 91%;
• Aumento do número de Equipes de Saúde da Família, de 277 para 540, o que corresponde a 

um incremento de 95%;
• Inclusão de mais de 1 milhão de pessoas no atendimento da Saúde da Família, que passa a be-

neficiar 2 milhões de habitantes, no total;
• Melhora do acolhimento e atendimento dos usuários nas Unidades Básicas de Saúde;
• Implantação da regulação no encaminhamento dos casos para outros níveis de atenção.

Reforma da Atenção Secundária e da Terciária
 A integralidade do cuidado depende não só da organização da Atenção Primária à Saúde, mas, 
também, de outros níveis de atenção do sistema de saúde. Nesse sentido, a gestão da Secretaria de Saúde 
expandiu as reformas iniciadas na porta de entrada do sistema para Atenção Secundária, Atenção Hos-
pitalar, Atenção Domiciliar, Urgências e Emergências, entre outros. Assim, fortaleceu a continuidade do 
cuidado com a resolutividade e a eficiência.
 Resultados relevantes: 

• Implantação da nova estrutura do Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal;
• Regulação regional, desde julho de 2018, de seis grupos de consultas especializadas (Cardiolo-

gia, Endocrinologia, Dermatologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Mastologia);

• Criação do Sistema de Informação em Saúde – Leitos (SISLEITOS), administrado pelo Com-
plexo Regulador, para otimizar a ocupação das vagas dos hospitais geridos pela Secretaria de 
Saúde (SES);

• Redução a zero da espera nas filas eletivas para realização de procedimentos de cirurgia cardí-
aca adulta, marca-passo e cateterismo cardíaco, além de mamografia, oncologia clínica e radio-
terapia, com cumprimento, pela primeira vez, da Lei dos 60 dias;

• Organização da Atenção Ambulatorial Secundária, fortalecendo a retaguarda assistencial da 
Atenção Primária, e articulação com a atenção hospitalar e a rede de urgências e emergências;

• Reorganização da Saúde Bucal, com implantação da linha de cuidado, introdução dos cirurgi-
ões-dentistas para atendimento nas UTIs e à beira do leito, ampliação dos Centros de Especia-
lidades Odontológicas e interação das equipes com os Nasf;

• Reorganização da Saúde Mental, com destaque para as prioridades do Plano Diretor, da assis-
tência nas urgências e emergências, da classificação de risco e Saúde mental, e da implantação 
do Núcleo de Saúde Mental do Samu 192 para intervenções em crise suicida ou prevenção dela;

• Fortalecimento da área de Enfermagem, com destaque para elaboração dos Procedimentos 
Operacionais Padrão (POP) para padronizar o cuidado de Enfermagem nas unidades da rede;

• Criação das especialidades de Enfermagem de Família e Comunidade e de Enfermagem Obs-
tétrica na carreira de Enfermeiro;

• Inauguração do CAPS 1 de Brazlândia para atender demandas de transtorno mental e neces-
sidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, e do 1º Ambulatório Trans para 
atendimento à saúde integral na população LGBT; 

• Reorganização dos ambulatórios de Estomias da SES/DF para fortalecer a Rede de Cuidados 
à Pessoa com Deficiência do Distrito Federal;

• Estruturação dos ambulatórios de Saúde Funcional e reorganização do Centro Especializado 
em Reabilitação (CERII), para atendimento físico e intelectual; 

• Inauguração do Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão – Cedoh;
• Reorganização de outros serviços, com destaque para as Policlínicas de Planaltina e do Lago 

Su,l e do Centro de Atendimento em Diabetes e Hipertensão – CADH;
• Elaboração de projetos para construção de Centros de Parto Normal (CPN) (Hospital Mater-

no Infantil de Brasília, Hospital Regional de Ceilândia e Hospital Regional do Gama);
• Implementação, de forma organizada, da carteira de serviços da Atenção Especializada;
• Reorganização da gestão de órteses, próteses e materiais especiais, com filas zeradas e menos 

judicialização;
• Reorganização da Atenção Domiciliar;
• Organização dos procedimentos em prontos-socorros;
• Definição de critérios para implantação, implementação e monitoramento dos protocolos de 

acolhimento e classificação de risco da SES/DF nas portas fixas de urgência e emergência para 
readequar o atendimento;

• Readequação das UPAs 24 horas em conformidade à orientação da Portaria nº 10, do Ministé-
rio da Saúde;

• Reestruturação, fortalecimento e descentralização do Samu, com criação de uma estrutura ad-
ministrativa regionalizada, reforma das bases descentralizadas, aquisição de novas ambulâncias 
e lotação de novos profissionais.
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Criação do Instituto Hospital de Base
 O Hospital de Base é o maior hospital do DF, com a maior quantidade dos leitos de alta complexi-
dade da rede pública, além de ser referência em Neurologia, Cirurgia Cardíaca, Politraumatismo, Oncologia 
e Hemodinâmica. Para realizar sua missão de modo eficiente e resolutivo, o antigo modelo de gestão da 
unidade limitava a agilidade para repor insumos, dar manutenção preventiva e corretiva em equipamentos 
e contratar serviços e pessoal. Eram necessárias, portanto, mudanças em sua natureza jurídica e no modelo 
de gestão. Isso ocorreu com a criação do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF), autoriza-
da pela Lei nº 5.899, sancionada pelo governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg, em 3 de julho de 2017. 
Desde então, a unidade passou a ser um serviço social autônomo, “pessoa jurídica de direito privado sem 
fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública” (artigo 1º). Em 12 de janeiro de 2018, o Hospital 
de Base começou a funcionar com a nova configuração, mantendo o atendimento exclusivo e gratuito aos 
usuários do SUS. 
 Resultados relevantes: 

• Orientação da gestão por metas, resultados e indicadores de qualidade – a assinatura do pacto de 
gestão ocorreu em 11 de janeiro de 2018, estabelecendo um conjunto de 19 metas, quantitativas 
e qualitativas, que deverá ser cumprido; 

• Modernização do processo de planejamento e gestão;
• Agilidade na reposição dos recursos humanos, com realização de processos seletivos para contra-

tação de profissionais, superintendentes, membros da estrutura corporativa e chefias de áreas; ao 
final do ano de 2018, mais de 1.500 novos profissionais já haviam passado por processo seletivo 
e sido contratados;

• Eficiência na manutenção e substituição de equipamentos, e no abastecimento de medicamentos 
e outros insumos hospitalares;

• Melhora da oferta de ações e serviços de saúde para a população;
• Reabertura de todo os 107 leitos de enfermaria, 10 leitos de UTI e 6 salas de cirurgia, com me-

lhoria do ambiente e reposição de equipamentos;
• Incremento de mais de 100% no número de internações cirúrgicas e clínicas;
• Aumento de mais de 100% no número de cirurgias programadas;
• Incremento de 33% no número de consultas realizadas e de 25% no número de atendimentos de 

emergência;
• Melhora do acesso a informações para subsidiar o planejamento e o controle pelos órgãos de 

fiscalização;
• Conquista do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde (Ce-

bas), em 15 de junho de 2018, para isenção de impostos de até R$ 20 milhões por ano.

Fortalecimento e Ampliação do Hospital da Criança de Brasília
 Construído pela Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer 
e Hemopatias (Abrace), o Hospital da Criança de Brasília foi doado ao Governo de Brasília. É uma unidade 
pública, que atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e administrada pelo Instituto do 
Câncer Infantil e Pediatria Especializada (Icipe), uma organização social (OS) de direito privado sem fins 
econômicos ou lucrativos. Desde a inauguração, em 23 de novembro de 2011, vem atendendo à população 
na faixa entre 29 dias e 18 anos, referenciada para atenção especializada de média e alta complexidade. Nos 
sete anos de funcionamento, o hospital já realizou mais de três milhões de atendimentos. Como forma de 

fortalecer a unidade, a Secretaria de Saúde não só ampliou suas instalações físicas, com a construção do Blo-
co II, mas, também, apoiou a sua gestão, exercida por uma organização social, por considerá-la uma forma 
eficiente para desempenho da missão.
 Resultados relevantes: 

• Conclusão das obras e entrega do espaço do Bloco II do HCB, com área de 22 mil metros qua-
drados, em 4 de julho de 2018, com aumento no número de leitos de 20 para 200; o potencial da 
ampliação do novo prédio envolve cerca de 8,5 mil consultas médicas, 250 cirurgias de médio e 
grande porte, 850 diárias de UTI e 500 internações por mês;

• Cumprimento de sete das oito metas quantitativas, referentes ao ano 2017, estabelecidas no Con-
trato de Gestão (2014);

• Elevado grau de satisfação dos pacientes e seus familiares com o atendimento no HCB; aproxi-
madamente, 98% deles o consideraram “bom” ou “ótimo” em 2017;

• Realização, em 18 de abril de 2018, do ato em defesa da permanência do Instituto do Câncer 
Infantil e Medicina Especializada (Icipe) à frente da administração do HCB; aproximadamente, 
500 manifestantes abraçaram a unidade, protestando contra a decisão judicial que colocava em 
risco o funcionamento do hospital;

• Realização do acordo entre a Secretaria de Saúde e o Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios (MPDFT), em 24 de abril de 2018, que garantiu a continuidade do modelo de gestão 
do HCB;

• Obtenção do Certificado de Acreditação Hospitalar, concedido pela Organização Nacional de 
Acreditação (ONA) em 25 de junho de 2018. É o primeiro hospital público do Distrito Federal 
e o primeiro pediátrico da região Centro-Oeste a receber o selo de qualidade;

• Entrega dos estudos e documentos para o novo contrato de gestão do Hospital da Criança, com 
aumento das metas e atendimentos, a vigorar a partir de 2019.

Modernização das estratégias e instrumentos de gestão
 As reformas desenvolvidas, nos últimos três anos, na Saúde do DF incluíram mudanças na estrutura 
e dinâmica da gestão para melhorar resultados. Nesse sentido, a planificação organizou o desenvolvimento de 
ações, as informações estratégicas foram disponibilizadas em portal da internet, a força de trabalho foi incre-
mentada e qualificada, a gestão de pessoas promoveu um melhor desempenho dos servidores, os processos 
de trabalho foram reorganizados, tornando-se mais ágeis e mais eficientes, a inovação e a criatividade foram 
estimuladas para a solução de problemas, a comunicação promoveu a aproximação da gestão com a sociedade.
 Resultados relevantes: 

• Reestruturação do organograma da Secretaria de Saúde, com a criação de uma nova Secretaria 
Adjunta e novas subsecretarias, diretorias e gerências, ligadas às áreas de contratos, manutenção, 
logística e pessoal;

• Alinhamento de instrumentos de planejamento e programação em saúde;
• Mapeamento dos processos estratégicos e definição da cadeia de valor da instituição;
• Criação do Portal Sala de Situação, disponibilizando, por meio de ferramenta inédita, informações 

estratégicas, como tabelas, gráficos, mapas, documentos técnicos ou relatórios estratégicos;
• Organização da Atenção Primária à Saúde e da Atenção Ambulatorial Especializada nas Redes de 

Atenção à Saúde, por meio da Planificação da Atenção à Saúde (PAPS), estratégia desenvolvida em 
parceira com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass).
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• Operacionalização da gestão regionalizada, por meio da criação do Programa de Gestão Regional 
de Saúde (PRS);

• Aprovação do Regimento Interno das superintendências das regiões de saúde;
• Implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para produção e gestão de documentos 

e processos eletrônicos, com redução de 90% da tramitação física de processos;
• Regulamentação da execução das contratações da Secretaria de Saúde;
• Lançamento do Manual de Contratações (Portaria nº 210, de 2017), tornando mais eficiente, rápido 

e transparente o processo de compras e contratações; 
• Reorganização dos processos de licitações, gerando economia de R$ 313 milhões, em 2017, e me-

lhora do reabastecimento de medicamentos, de materiais médico-hospitalares e de reagentes para 
exames laboratoriais, além da manutenção de equipamentos e espaços físicos;

• Economia de R$ 10 milhões com a execução dos novos contratos de limpeza e conservação;
• Regularização dos contratos de manutenção de elevadores de diversos hospitais da rede;
• Desativação das caldeiras dos hospitais de Sobradinho, Asa Norte, Ceilândia, Brazlândia, Materno 

Infantil de Brasília, Hospital Regional de Taguatinga (HRT) e Hospital da Região Leste (HRL), com 
substituição por aquecedores elétricos;

• Realização de concursos, com oferta de 686 vagas para cargos efetivos, nos últimos dois anos;
• Ingresso, entre 2015 e 2018 (até o mês de agosto), de um total de 6.704 servidores na Secretaria de 

Saúde: 1.701 médicos, 672 enfermeiros, 159 cirurgiões-dentistas, 210 auxiliares de saúde, 520 espe-
cialistas em saúde e 3.442 técnicos em saúde;

• Incremento de 500% no número de vagas para Residência em Medicina de Família e Comunidade;
• Ampliação da carga horária de trabalho de 3.313 servidores para recomposição da força de trabalho 

na rede pública de assistência, entre 2015 e agosto de 2018;
• Regulamentação da concessão de Gratificação de Titulação (GTIT) para servidores;
• Concessão de 2.487 Gratificações de Titulação aos servidores, no primeiro semestre de 2018;
• Sanção da Lei nº 6.137/2018, que criou a remuneração por Trabalho em Período Definido (TPD) 

e publicação da Portaria nº 473/2018, que regulamenta a questão no âmbito da Secretaria de Saúde;
• Redução de gastos com horas-extras dos servidores;
• Lançamento do programa Voluntariado Profissional para colaborar na assistência e fortalecer a 

rede de serviços;
• Criação da Rede de Inovação InovaSES para fomentar e viabilizar a inovação, com foco na valo-

rização das pessoas, no conhecimento e no compromisso com os resultados do Sistema Único de 
Saúde (SUS) no Distrito Federal;

• Disponibilização do espaço “Papo de Saúde” para os servidores apresentarem sugestões para a 
melhoria dos processos de trabalho da gestão;

• Fortalecimento entre gestão e sociedade por meio da comunicação promotora de cidadania;
• Protagonismo do Conselho Distrital de Saúde no apoio à substituição do modelo tradicional pela 

Estratégia Saúde da Família na Atenção Primária, e à criação do Instituto Hospital de Base;
• Realização da I Mostra de Experiências Inovadoras do SUS/DF, que premiou 22 experiências que 

já vinham sendo desenvolvidas pela Secretaria de Saúde do DF;
• Redução, em 99,96%, das despesas sem cobertura contratual, que caíram de R$ 55 milhões mensais, 

em 2016, para R$ 281 mil em dezembro de 2018;
• Recebimento do Prêmio 100% de Transparência Ativa, pela primeira vez, em dezembro de 2018, 

conferido pela Controladoria-Geral do Distrito Federal. 

Ampliação do acesso universal e equânime ao cuidado integral e resolutivo
 O processo de reformas, desenvolvido nos últimos anos, reorganizou os níveis de atenção à saúde, 
de forma mais eficiente, para atender às necessidades da população nessa área. Ampliou-se o acesso às ações 
e serviços, com oferta de práticas resolutivas na porta de entrada do sistema e garantia da continuidade do 
cuidado em outros níveis de atenção. A abordagem dos problemas não se restringe ao problema ou às quei-
xas, mas passou a enfocar o cuidado integral e equânime, dirigido às pessoas por ciclos de vida, recorte de 
gênero, exposição a vulnerabilidades.
 Resultados relevantes: 

• Reorganização das políticas e programas de atenção integral à saúde da criança, adolescente, adul-
to e idoso, com implantação de linhas de cuidado, ampliação e qualificação da força de trabalho e 
incorporação de novas estratégias e tecnologias ao processo de trabalho;

• Fortalecimento das ações de saúde da mulher, que incluem pré-natal, planejamento reprodutivo, 
prevenção e detecção precoce de câncer de colo uterino e de câncer de mama, ações de promoção 
do parto natural e humanizado, promoção da saúde da mulher e tratamento de agravos;

• Ampliação progressiva do acesso à Rede Cegonha, programa do Sistema Único de Saúde (SUS) 
que viabiliza a melhoria do atendimento às mulheres durante a gravidez, o parto e o pós-parto, 
também ao recém-nascido e às crianças com até dois anos de idade;

• Certificação, em 2017, de 13 bancos de leite, dos 15 existentes no DF, pela Rede Global de Ban-
cos de Leite Humano, coordenada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e pelo Ministério da 
Saúde;

• Disponibilidade, em todos os hospitais e unidades básicas de saúde da rede pública do DF, de con-
dições para coleta de sangue para realização do Teste do Pezinho da Triagem Neonatal Ampliado, 
que detecta 30 tipos de doenças; mais de 120 mil exames são realizados mensalmente;

• Realização da Primeira Conferência de Saúde das Mulheres do Distrito Federal, entre 30 de junho 
e 1º de julho de 2017, com a participação de 220 delegados, que analisaram 84 propostas para 
integrar as diretrizes da Política de Atenção Integral à Saúde das Mulheres do Distrito Federal e 
do Brasil;

• Ampliação do acesso às ações de saúde do homem, com destaque para a prevenção do câncer de 
próstata e implementação do Pré-Natal do Parceiro para promover a melhoria das condições de 
saúde da população masculina;

• Inauguração do primeiro Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão (Cedoh) 
do Distrito Federal em 13 de dezembro de 2017;

• Ampliação do atendimento para pacientes de saúde mental, com 216 pontos de acesso, incluindo: 
12 hospitais regionais, Hospital Materno-Infantil de Brasília (Hmib), Hospital da Criança de Brasí-
lia, 17 centros de atenção psicossocial (Caps), 19 unidades da rede de serviços de Atenção Integral 
a Pessoas em Situação de Violência (PAV) e 166 Unidades Básicas de Saúde (UBS);

• Disponibilização de novas práticas integrativas, com ampliação do acesso para 97 Unidades Bási-
cas de Saúde (UBS); são indicadas como terapia coadjuvante ou principal em diversas condições 
clínicas; a relação inclui acupuntura, homeopatia, fitoterapia, tai chi chuan, hatha yoga e terapia 
comunitária, entre outras;

• Ampliação das ações do Programa de Controle do Tabagismo para mais de 60 centros de referên-
cia no DF;

• Utilização de novas estratégias, Programa Famílias Fortes e Brasília Vida Segura, na prevenção e 
controle do uso de álcool e outras drogas;
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• Inauguração do primeiro ambulatório trans do DF, em 14 de agosto de 2017, para garantir o aces-
so das pessoas trans, travestis e transgêneros à proteção das políticas públicas;

• Regulamentação do direito dos servidores do Governo de Brasília e cidadãos atendidos por eles 
de poderem usar o nome social em todos os órgãos da administração pública local; na mesma 
data, 30 de janeiro de 2017, em que o governador Rodrigo Rollemberg assinou decreto reconhe-
cendo a identidade de gênero de travestis, transexuais e transgêneros, o secretário de Saúde assi-
nou a Portaria no 30, que dispõe da questão no âmbito da Secretaria de Saúde;

• Aumento de 51% no atendimento aos beneficiários do Programa Bolsa Família na rede pública 
de saúde do Distrito Federal, no primeiro semestre de 2018 (56%), em comparação ao segundo 
semestre de 2017 (37%);

• Melhora e ampliação do acesso às ações e serviços de atenção integral à saúde das pessoas com 
deficiência;

• Implementação do Cuidado Farmacêutico na Atenção Básica de Saúde, com fortalecimento do 
papel do farmacêutico na promoção do uso racional de medicamentos;

• Certificação de qualidade ISO 9001:2008 ao Hemocentro de Brasília, em 2017, concedida pelo 
Instituto de Certificação Qualidade Brasil – ICQ Brasil; além do Ciclo do Sangue, a nova certi-
ficação passou a abranger os laboratórios de Imunologia de Transplantes, de Hemostasia e de 
Imuno-hematologia, Banco de Cordão Umbilical e Placentário e o Banco de Medula Óssea;

• Quarta colocação do DF, no ranking nacional, em taxa de transplantes de órgãos em 2017;
• Terceira posição do DF, no ranking nacional, em notificação de potenciais doadores por milhão 

de habitantes em 2017;
• Sexta posição do DF, no ranking nacional, em relação ao número de doadores efetivos por milhão 

de pessoas em 2017;
• Terceiro lugar obtido pelo Instituto de Cardiologia do Distrito Federal (ICDF), no ranking de 

hospitais do Brasil que mais realizaram transplantes cardíacos em 2017.

Reorganização, integração e expansão das ações de Vigilância em Saúde
 As reformas desenvolvidas, no âmbito da Atenção Primária e nos demais níveis de complexidade, 
impulsionaram mudanças na organização da Vigilância em Saúde e de seus componentes (Vigilância em 
Saúde Ambiental, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Vigilância à Saúde do Trabalhador e Vigi-
lância Laboratorial). 
 Resultados relevantes: 

• Integração entre as ações de Vigilância em Saúde e as de assistência, que passaram a ser oferecidas 
na porta de entrada do sistema de saúde, no âmbito da Atenção Primária;

• Aumento dos investimentos em assistência, vigilância em saúde, comunicação e mobilização, e em 
capacitação e educação permanentes para prevenção e controle de arboviroses;

• Diminuição da incidência de dengue e outras arboviroses, nos últimos anos, com queda de casos 
graves e de óbitos, além do controle da febre amarela;

• Criação do Comitê de Monitoramento de Eventos em Saúde Pública como um dispositivo efi-
ciente na prevenção e controle de doenças transmissíveis;

• Melhora no desempenho dos sistemas de informação e descentralização do Sinan e Sinasc;
• Mudança das estratégias para o controle da raiva, campanhas ampliadas e itinerantes de vacinação 

e aumento dos pontos da vacinação de rotina de cães e gatos;

• Manutenção da vigilância da influenza e vacinação de, aproximadamente, 100% da população-al-
vo na campanha contra influenza (2018); 

• Controle da carga viral (indetectável) em, aproximadamente, 93% das pessoas com HIV no DF 
(2016);

• Implantação, em fevereiro de 2018, da profilaxia pré-exposição (PrEP) para pessoas com maior 
risco de contrair HIV;

• Oferta de medicamentos antirretrovirais a cerca de 13 mil portadores do vírus HIV, em 11 centros 
de referência, para o tratamento da doença;

• Conclusão da reforma estrutural do Laboratório Central e incorporação de novas tecnologias, 
pela unidade, para identificar agentes etiológicos vinculados a doenças de grande importância na 
saúde pública; 

• Ampliação e fortalecimento do Programa de Pesquisa, Assistência e Vigilância em Violência 
(PAV), que vem oferecendo atendimento às vítimas e atores de violência (sexual e doméstica, em 
todos os ciclos de vida) em 19 ambulatórios;

• Realização da 1ª Conferência Distrital de Vigilância em Saúde, em Brasília, entre 7 e 8 de novem-
bro de 2017, para discutir a formulação de propostas vinculadas à área.
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REFORMA DA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA À SAÚDE

1
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1

DISTRITO FEDERAL REALIZA 
MAIOR REFORMA SANITÁRIA 
DAS ÚLTIMAS DÉCADAS

Numa atitude ousada, inovadora e proativa, a equipe de ges-
tão da saúde, que começou a trabalhar em março de 2016, 
decidiu dar um novo rumo à história da Atenção Primária 
à Saúde no DF. Nesse campo, efetivou mudanças de grande 

envergadura. Instituiu a Política de Atenção Primária à Saúde no Distrito 
Federal e determinou que a Estratégia Saúde da Família (ESF) fosse seu 
modelo exclusivo de orientação. Anteriormente, havia múltiplos modelos 
e a maioria das Unidades Básicas de Saúde funcionava na perspectiva do 
modelo tradicional, com clínico, pediatra e ginecologista. 
 O marco simbólico da largada foi o lançamento do Brasília Sau-
dável, em 30 de junho de 2016, no Memorial JK. O Governo de Brasília 
e todos os setores da Secretaria de Saúde se envolveram entorno de ideias 
para viabilizar ações cujo objetivo final vem sendo expandir a cobertura e 
melhorar o atendimento integral às pessoas, segundo suas necessidades de 
saúde, no âmbito da Atenção Primária à Saúde.

Brasília Saudável é lançado durante seminário no Memorial JK
 O dia 30 de junho de 2016 se constituiu no marco da grande re-
forma que vem sendo implementada, no DF, pela Secretaria de Saúde. 
Nessa data, durante o seminário que discutiu a Atenção Primária à Saúde 
no Distrito Federal e em locais com experiências exitosas nesse âmbito de 
atenção, foi lançado o programa Brasília Saudável.
 O evento ocorreu no Memorial JK, em Brasília, e contou com a 
participação do governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg, do secretário 
de Saúde do DF, Humberto Fonseca, do secretário executivo do Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Jurandi Frutuoso, além de ges-
tores e servidores da saúde, parlamentares e representantes de movimen-
tos sociais, de órgãos de controle e de instituições de ensino.
 Realizado com o apoio do Conass, o seminário incluiu, na progra-
mação, a apresentação do Brasília Saudável pelo secretário de Saúde do 
DF, e também os relatos das experiências do Rio de Janeiro e de Fortaleza, 
apresentados, respectivamente, pelos secretários municipais de saúde Da-
niel Soranz e Maria do Perpétuo Socorro. Ainda como apoio às reflexões 
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e discussões, o encontro contou com a contribuição do consultor do Conass, Eugênio Villaça Mendes, e da 
assessora técnica desse colegiado, Maria José Evangelista. Na ocasião, o secretário de Saúde do DF defendeu 
a construção de uma Atenção Primária resolutiva na esfera local. E nesse sentido, apresentou os problemas 
encontrados e os resultados esperados, após a efetivação das reformas. Entre os problemas, foram destaca-
dos: exclusão social, iniquidade, cuidado fragmentado ou interrompido, insatisfação dos cidadãos, ineficiên-
cia do modelo de atenção, escassez de recursos orçamentários e financeiros, insatisfação dos profissionais, 
qualificação técnica insuficiente, instalações físicas inadequadas e mal equipadas, ineficiência da gestão e 
planejamento dos serviços. Como contraponto aos problemas, um conjunto de princípios passou a orientar 
a reforma: universalidade, equidade, integralidade, resolubilidade, eficiência do modelo de atenção, eficiên-
cia na gestão dos recursos, excelência técnica e satisfação profissional, melhoria da rede física assistencial e 
racionalidade da gestão, planejamento e programação das ações.

DF comemora os 40 anos da Declaração de Alma-Ata fortalecendo os cuidados primários em saúde
 No momento em que a Secretaria de Saúde do DF se empenhou em reformar a Atenção Primária 
à Saúde, a Declaração de Alma-Ata completou 40 anos (2018). O documento foi produzido por ocasião da 
Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, realizada entre 6 e 12 de setembro de 1978, 
na cidade de Alma-Ata, no Cazaquistão, então integrante da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS). Promovido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef), o encontro tinha como meta a melhoria do nível de saúde de todos os povos do mundo 
até o ano 2000, permitindo que levassem “uma vida social e economicamente produtiva”. Embora isso não 
tenha se verificado, um marco foi estabelecido com a propagação mundial do principal conceito do evento: 
cuidados primários de saúde. 
 A gestão da Secretaria de Saúde do DF demonstra que segue a tradição das sementes plantadas em 
Alma-Ata quando, em 14 de fevereiro de 2017, institui o marco legal da mudança, publicando duas portarias 
que passaram a orientar a grande reforma da Atenção Primária. Sistematizada em três capítulos, a primeira, de 
nº 77, descreve os princípios e diretrizes, além da organização administrativa e dos serviços. Já a segunda, de nº 
78, regulamenta o processo de conversão das Unidades Básicas de Saúde (UBS) para o modelo de Estratégia 
Saúde da Família, com a composição das equipes de transição. Nesse sentido, depois de 40 anos, o sonho de 
Alma-Ata foi revigorado no Planalto Central do Brasil. O aumento da cobertura da Atenção Primária, promo-
vendo inclusão social e fortalecendo a cidadania, é uma das evidências de que a reforma vem dando certo.

Exclusão social caracteriza história da Atenção Primária do DF
 O Distrito Federal, há tempos, vinha ocupando o último lugar nas coberturas da Estratégia Saúde 
da Família, quando as unidades federadas eram comparadas entre si. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde, 
realizada em 2013, mostraram que somente 14,3% das pessoas do DF eram moradoras de domicílios cadas-
trados em unidade de saúde da família. A proporção foi, aproximadamente, quatro vezes menor do que a 
média nacional (56,2%). Se a referência fossem os dados registrados pelo Departamento de Atenção Básica 
da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (DAB/SAS/MS), a magnitude da cobertura da 
ESF, no DF, se elevaria para 20,1%, embora também permanecesse em último lugar no ranking nacional. A 
média verificada no país pouco se modificaria (56,4%), mas, nesse caso, a cobertura da ESF do DF passaria 
a ser, aproximadamente, três vezes menor do que essa medida1 .

1 MALTA, Deborah Carvalho et al. A Cobertura da Estratégia de Saúde da Família (ESF) no Brasil, segundo a Pesquisa Nacio-
nal de Saúde, 2013. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro,  v. 21, nº 2, pp. 327-338,  feb.  2016. Disponível em scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232016000200327&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  20 de julho de 2018  

 Esse cenário e as narrativas dele decorrentes vinham associando uma imagem negativa ao lugar que 
sediou, em 1986, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, marco sistematizador dos princípios e diretrizes da 
reforma sanitária brasileira, e o processo constituinte que culminou com a promulgação, em 5 de outubro de 1988, 
da Constituição da República Federativa do Brasil, marco de nascimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

DISTRITO FEDERAL CONVERTE 
MODELO TRADICIONAL DA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA

Baixa resolutividade do modelo e insatisfação do usuário estão entre as causas da mudança
 Algumas razões fundamentaram a tomada de decisão da gestão empossada em março de 2016, no 
sentido de desencadear uma reforma da Atenção Primária à Saúde do Distrito Federal. Elas foram agregadas 
nos grandes tópicos abaixo relacionados.

Ineficiência do modelo de atenção 
 A Atenção Primária à Saúde (APS) se caracterizava por três modelos: um tradicional, funcionando 
com clínico, ginecologista e pediatra; um fundamentado na Estratégia Saúde da Família (ESF); e outro que 
operava de forma mista, combinando o tradicional e a ESF. Aproximadamente, 37% (63 unidades) do total 
de Unidades Básicas de Saúde (172 unidades) trabalhavam no modelo tradicional ou misto, eventualmente 
prestando serviços não vinculados à Atenção Primária. Essas unidades vinculadas ao modelo tradicional ou 
misto eram responsáveis pela assistência à maior parte da população. A APS não constituía a porta de entra-
da preferencial do sistema de saúde, função ocupada pelas emergências hospitalares e serviços de pronto-a-
tendimento. A ineficiência do modelo, destacando-se a desarticulação com a Atenção Especializada, gerava 
baixa resolutividade dos problemas e elevada proporção de encaminhamentos para especialistas e hospitais, 
causando a superlotação das emergências e UPAs. Não havia parâmetros de cobertura populacional em re-
lação às UBS que seguiam o modelo tradicional, o que dificultava as avaliações.

Exclusão social e iniquidade
 Antes da reforma, o perfil da APS mostrava baixa cobertura pela Estratégia Saúde da Família (34,9% 
em janeiro de 2017), o que significativa discrepância regional na distribuição das equipes de Saúde da Família 
(eSF) e áreas carentes desassistidas, incluindo, como exemplo, Ceilândia, o maior vazio assistencial do DF, 
de grande vulnerabilidade social e econômica, tendo grande parte de sua população dependente do SUS. 

Fragmentação ou interrupção do cuidado
 A oferta insuficiente das ações, serviços e insumos, incluindo a assistência farmacêutica, assim como 
a precariedade do acesso a consultas em especialidades e cirurgias eletivas, caracterizado por longas filas de 
espera, alinhado a um sistema de referência e contrarreferência não efetivo, contribuíram para fragmentar ou 
interromper o cuidado. Além disso, não havia a descrição da clientela e outros atributos vinculados à ESF.

Insatisfação dos cidadãos 
 Serviços com agenda fechada ou limitada ao número de vagas disponíveis, filas durante as madrugadas 
para conseguir o agendamento de uma consulta, acolhimento inadequado e queixas não solucionadas no aten-
dimento em saúde, frequentemente, eram apontados como as principais causas da insatisfação dos usuários.  
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Inadequação no pagamento de incentivos financeiros
 Antes da reforma da APS, os profissionais lotados em Unidades Básicas de Saúde, independente-
mente de estarem ou não vinculados à Estratégia de Saúde da Família, recebiam um acréscimo de até 35% 
nos salários como incentivo para cumprirem sua jornada laboral na APS, sem que houvesse modificações 
em seu processo de trabalho. 

Insuficiência na quantidade e na qualificação técnica dos profissionais 
 Verificava-se uma significativa incompletude na composição das equipes de atendimento, além da 
dificuldade para repor as perdas. Destacava-se, também, a alta rotatividade dos componentes das equipes de 
trabalho: em 97 das 238 ESFs consistidas (41%), os médicos eram vinculados aos Programas de Provisão 
de Médicos (Mais Médicos e Provab). A qualificação técnica era insatisfatória: em apenas 30 das 238 ESFs 
consistidas (12,6%), os médicos eram especialistas em Medicina da Família e Comunidade. Todos esses pro-
blemas se somavam ao descontentamento dos profissionais.

Inadequação das instalações físicas e insuficiência de equipamentos e insumos
 As ESFs atuavam em estruturas deficientes, mal equipadas e com abastecimento insuficiente de 
insumos, dividindo espaço com os profissionais que atuavam no modelo tradicional antes da reforma, e 
com alguns serviços desorganizados de atenção secundária. Além disso, a manutenção de equipamentos era 
precária e sem agendamento. 

Conheça como o modelo tradicional da Atenção Primária foi convertido em Estratégia Saúde da Família 
 Denominado de Converte, o processo determinante para a mudança do modelo tradicional de assis-
tência na Atenção Primária do DF ocorreu em 2017, quando se verificou, após diagnóstico da situação, que o 
quantitativo de profissionais lotados nas Unidades Básicas de Saúde poderia formar equipes de transição para a 
Estratégia Saúde da Família. Nesse sentido, foi desencadeado o processo de migração dos profissionais para o 
novo modelo. O conjunto de normas da Portaria nº 78, de 14 de fevereiro de 2017, acrescido pelas alterações 
procedentes da Portaria nº 123, de 16 de março de 2017, detalham o passo a passo do processo de mudança. 
O outro marco normativo foi a regulamentação desse âmbito de atenção à saúde pela Portaria nº 77, de 14 de 
fevereiro de 2017, que estabeleceu a Política de Atenção Primária à Saúde do Distrito Federal.
 O artigo 1º da Portaria nº 78 determinou que as Unidades Básicas de Saúde (UBS) fossem conver-
tidas, progressivamente, para o modelo de Estratégia Saúde da Família, e que tivessem prioridade as áreas 
de maior vulnerabilidade social. Esse foi um dos dois marcos normativos mais importantes da reforma da 
Atenção Primária à Saúde do DF. 
 EQUIPES DE TRANSIÇÃO – Como regra, as UBS em processo de conversão foram compostas 
por equipes de transição, para serem capacitadas e, posteriormente, divididas em equipes de saúde da família. 
Cada equipe de transição, em geral, foi constituída por: a) três médicos, com carga horária de 40h, sendo 
um pediatra, um ginecologista e um clínico; b) três enfermeiros, com carga horária de 40h; c) seis técnicos 
de enfermagem, com carga horária de 40h; e, d) agentes comunitários de saúde, conforme disponibilidade 
na região. Entretanto, de acordo com as características de cada UBS e da adesão ao processo pelos pro-
fissionais, foram formadas, também, equipes com maior ou menor número de profissionais, mas sempre 
mantendo a paridade (para cada médico, um enfermeiro e dois técnicos de enfermagem).
 EXCLUSIVIDADE – Todas as unidades que adotavam o modelo tradicional tiveram um prazo de 
120 dias para funcionar, exclusivamente, com equipes de transição, com horário de funcionamento de se-
gunda a sexta-feira, das 7h às 18h, ininterruptamente.

 CONVERSÃO – Todas as equipes de transição tiveram um prazo máximo de um ano, contado do 
início de sua formação, para serem convertidas em equipes de saúde da família. 
 MIGRAÇÃO – Os servidores lotados nas UBS em processo de conversão puderam optar por 
compor equipes de transição que, posteriormente, se tornaram equipes de saúde da família. O interesse foi 
manifestado formalmente, dentro de um prazo de 45 dias, à Secretaria de Saúde do DF. Os médicos não 
vinculados à clínica, pediatria e ginecologia, lotados na Atenção Primária, foram movimentados para unida-
des de outros níveis de atenção, não necessariamente na mesma região de saúde, respeitadas as atribuições 
de seu cargo e de sua especialidade, o interesse público e a necessidade da população.
 RELOTAÇÃO – Os servidores que não fizerem a opção prevista no caput, no prazo estabelecido, 
foram relotados em unidades de saúde de outros níveis de atenção, não necessariamente na mesma região 
de saúde, em função da necessidade da população e respeitadas as atribuições de cada cargo.
 COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE TRANSIÇÃO – Migraram para o novo modelo 168 
médicos, 339 enfermeiros e 966 técnicos de enfermagem, o que permitiu a formação imediata de 135 
equipes de transição da Estratégia Saúde da Família (Figura 1). No contexto inicial, permitiu-se a con-
figuração de 72 equipes compostas somente por enfermeiros, enquanto se aguardava a convocação 
dos médicos da Família e Comunidade já aprovados em concursos públicos. Todos os 305 médicos da 
Família e Comunidade nessa situação foram nomeados até o final de 2017. E, desse total, 161 foram 
admitidos na Atenção Primária. É importante destacar que um número significativo de equipes ainda 
ficou sem o Agente Comunitário de Saúde (ACS), em decorrência da insegurança jurídica vigente à 
época, que prejudicava a contratação desse profissional.

Figura 1
Formação 

das equipes 
de transição da 

Estratégia Saúde 
da Família após 

a adesão dos 
profissionais 
ao Converte. 

DF, 2017.
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 CAPACITAÇÃO – Durante o processo de conversão, os servidores de nível superior das equipes 
de transição receberam a capacitação necessária para o desenvolvimento da prática da Estratégia Saúde da 
Família. No total, foram capacitados 506 profissionais, sendo 168 médicos e 338 enfermeiros (Figura 2).  O 
processo de capacitação respeitou as particularidades de cada região de saúde. A capacitação era obrigatória 
e envolveu, no mínimo, as seguintes competências, que foram desenvolvidas de forma teórica e prática em 
220 horas: a) organização e funcionamento da Estratégia Saúde da Família; b) pré-natal de risco habitu-
al, puerpério e rastreamento de câncer de mama e de colo uterino; c) crescimento e desenvolvimento de 
crianças até dois anos; d) atendimento a pacientes hipertensos; e) atendimento a pacientes diabéticos; e, f) 
atendimento à demanda espontânea em Atenção Primária. Houve casos, previstos na portaria, em que era 
dispensada a capacitação. Além desse treinamento, os gerentes e supervisores administrativos também rece-
beram outra capacitação referente ao bom desempenho de sua função. Os técnicos em enfermagem foram 
capacitados pelos enfermeiros em serviço.

Figura 2
Número de médicos e 
enfermeiros capacitados no 
processo de conversão para 
a Estratégia Saúde da Família. 
DF, 2017.

 

 

 EDUCAÇÃO EM SAÚDE/CAPACITAÇÃO – A capacitação inicial dos profissionais que 
optaram por aderir ao Converte foi realizada com apoio da EAPSUS/Fepecs para aperfeiçoamento da 
prática assistencial voltada ao novo modelo. O matriciamento entre os diferentes níveis de atenção e a 
cooperação horizontal entre os profissionais da Atenção Primária permitem a prática de educação con-
tinuada, voltada às necessidades de cada profissional e equipe. Um programa de educação continuada 
e aperfeiçoamento ainda está sendo desenvolvido para todas as Equipes de Saúde da Família.
 AVALIAÇÃO – Após a realização da capacitação, os servidores da equipe de transição foram 
submetidos à avaliação do aproveitamento por critérios estabelecidos pela Gerência de Educação em 
Saúde da Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUGEP) ou pela Fundação de Ensino e Pesquisa em 
Ciências da Saúde (Fepecs).
 APROVEITAMENTO – Os profissionais considerados aptos, após a capacitação, foram rema-

nejados para compor as Equipes de Saúde da Família. Os servidores que não participaram da capacitação ou 
que tiveram aproveitamento insuficiente foram movimentados para unidades de outros níveis de atenção.
 MUDANÇA DE ÁREA – Os médicos considerados, aptos após a capacitação, puderam solici-
tar mudança de área para Medicina de Família e Comunidade, assumindo todos os deveres e obrigações 
previstos para o médico de família e comunidade na regulamentação própria. O seu reconhecimento 
como especialista, no entanto, está condicionado ao cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo 
Conselho Federal de Medicina. Os médicos que não solicitaram a mudança de área também foram 
movimentados para unidades de outros níveis de atenção.
 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA – Após a conversão final das equipes de transição da 
UBS em Equipes de Saúde da Família, com a implementação de todas as estruturas e competências 
previstas na Portaria nº 77/2017, seus membros passaram a compor as Equipes de Saúde da Família.
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            Conheça a linha de tempo do processo de conversão em Estratégia Saúde da Família
Atenção Primária passa a ser a porta de entrada do sistema de saúde
 Desde fevereiro de 2017, a Secretaria de Saúde determinou que a Atenção Primária à Saúde passasse 
a ser a porta de entrada e de contato preferencial dos usuários com o sistema de saúde. Esse nível de atenção 
tem como funções principais a resolução da maioria dos problemas de saúde da população, a organização 
dos fluxos e contrafluxos entre os diversos pontos de atenção à saúde e a responsabilização pela saúde dos 
usuários em quaisquer dos pontos de atenção em que se encontrem. O artigo 2º da Portaria nº 77, de 14 
de fevereiro de 2017, define Atenção Primária à Saúde (APS) como sendo “o conjunto de ações de saúde 
individuais e coletivas, que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, 
cuidados paliativos e vigilância à saúde, desenvolvidas por meio de práticas gerenciais e sanitárias realizadas 
em equipe e dirigidas a populações de territórios bem delimitados, sobre as quais as equipes assumem res-
ponsabilidade”. 
 Já o § 2º do artigo 2º da mesma portaria, determina que a APS “deve ser oferecida a todas as pes-
soas, de acordo com suas necessidades, proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, cor, crença, 
nacionalidade, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, 
escolaridade ou limitação física, intelectual ou funcional, com estratégias que permitam minimizar desigual-
dades e evitar exclusão social de grupos que sofram estigmatização ou discriminação”. Os princípios que 
orientam a APS estão descritos no artigo 3º da portaria: facilidade no acesso aos serviços, acompanhamento 
das pessoas nos ciclos de vida, cuidado integral à saúde, responsabilidade das equipes pelo direcionamento 
e acompanhamento dos usuários em todos os níveis de atenção à saúde, ações dirigidas aos membros da 
família e ao contexto comunitário.  

Atenção Primária oferece nove modalidades de serviço
 No total, são nove modalidades de serviço oferecidas pela Atenção Primária à Saúde do Distrito 
Federal (artigo 6º da Portaria nº 77, de 14 de fevereiro de 2017):

• Equipe de Saúde da Família (ESF) – responsável por um território determinado de até 4.000 pes-
soas, composta por um Médico de Família e Comunidade (40 horas), um enfermeiro (40 horas), 
40 a 80 horas para técnicos de enfermagem (no mínimo, um profissional de 40 horas) e até seis 
agentes comunitários de saúde;

• Equipe de Saúde Bucal (ESB) – responsável por um território equivalente, no máximo, ao de 
duas equipes de saúde da família, composta por um odontólogo (40 horas) e um técnico em 
saúde bucal (40 horas).

 E mais:
• Equipe de Saúde da Família Rural (ESF/Rural);
• Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF);
• Equipes de Saúde de Atenção Domiciliar;
• Equipe de Saúde do Sistema Prisional;
• Equipe do Sistema Socioeducativo;
• Equipe de Saúde dos Centros de Referência de Práticas Integrativas em Saúde (Cerpis);
• Equipe do Programa Academia da Saúde.

Saúde bucal na Atenção Primária segue Estratégia Saúde da Família
 O cuidado com a saúde bucal, na rede pública, passou a ser ampliado, fortalecido e qualificado com 
a reorganização da assistência por meio da Portaria n° 341, de 12 de abril de 2018. O documento determina 
que o serviço, na Atenção Primária, ocorra, exclusivamente, por meio da Estratégia Saúde da Família. A 
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medida usa como base a Portaria nº 77, publicada pela Secretaria de Saúde em 2017, que prevê a estratégia 
como modelo único em todas as unidades básicas de saúde. Anteriormente, assim como a assistência, a saú-
de bucal seguia o modelo tradicional no âmbito da Atenção Primária à Saúde. Em 2017, foi desencadeado o 
processo de conversão do antigo modelo em Estratégia Saúde da Saúde. Em 2018, chegou a vez da reforma 
da Saúde Bucal, que desenvolvia o trabalho com acessos e atendimentos limitados.
 Com a nova organização, cada equipe de saúde bucal pode ser vinculada a até duas equipes de saúde 
da família. Uma nova possibilidade surge para áreas de alta vulnerabilidade social, onde é permitido que cada 
grupo de saúde bucal atenda à população de uma Equipe de Saúde da Família. No acolhimento, o usuário 
deve ser submetido à classificação de risco, de acordo com os protocolos vigentes e as diretrizes da linha-
-guia de saúde bucal do DF, construída, nos últimos nove meses, de acordo com o novo modelo de atenção.
 As agendas devem ter espaços para atendimentos individuais e coletivos, visitas domiciliares, reu-
niões de equipe e atividades de educação em saúde. Elas devem ser abertas para livre demanda e consultas 
marcadas, como já ocorre com os outros atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde. Com a portaria e a 
linha de cuidado, também se iniciou a organização do acesso às redes de Atenção Secundária (nível ambula-
torial) e Terciária (hospitalar), com a devida regulação e de acordo com a gravidade de cada caso.

Saúde organiza Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica 
 O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) é uma equipe multiprofis-
sional e interdisciplinar, com atuação distinta e complementar daquela das equipes de Saúde da Família. A 
atuação do dispositivo foi regulamentada pela Portaria nº 489, de 24 de maio de 2018, mas todos eles devem, 
também, obedecer aos princípios, diretrizes e normas constantes da Política de Atenção Primária à Saúde 
do Distrito Federal. Cada equipe deve contar com, no mínimo, cinco servidores de profissões distintas: far-
macêutico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, assistente social e terapeuta ocupacional. 
Médicos, enfermeiros, técnicos ou auxiliares em enfermagem, agentes comunitários de saúde, cirurgiões 
dentistas e técnicos em higiene dental não podem fazer parte de equipes Nasf-AB.
 ORGANIZAÇÃO – Cada Nasf-AB deve estar vinculado a, no mínimo, cinco e a, no máximo, nove 
Equipes de Saúde da Família, incluindo a respectiva Equipe de Saúde Bucal, quando houver. Além disso, o 
dispositivo deve funcionar em Unidade Básica de Saúde (UBS) que abrigue, pelo menos, uma das equipes a 
ele vinculadas, sendo que o acesso para atendimento individual e coletivo se dará por meio da responsabili-
zação compartilhada e da pactuação com as Equipes de Saúde da Família.
 ATRIBUIÇÕES – Compete a todos os profissionais da equipe Nasf-AB: ampliar a resolutividade 
da Atenção Primária à Saúde (APS); contribuir para a integralidade do cuidado do indivíduo e da família; 
compartilhar saberes e práticas; e desenvolver ações intersetoriais, além de outras obrigações.
 AGENDA DE TRABALHO – As ações desenvolvidas pelo Nasf-AB são divididas em dois eixos. 
O primeiro, envolve todos os profissionais: ações compartilhadas, ações intersetoriais e práticas integrativas 
em saúde. Já o segundo está vinculado a ações especificadas em cada ocupação profissional, como atendi-
mento individual, atendimento domiciliar, atividade coletiva, entre outras.
 EQUIPES DE TRANSIÇÃO – A Portaria n° 496, de 25 de maio de 2018, disciplina o processo 
de transição das equipes Nasf-AB do Distrito Federal. Os servidores lotados nas Gerências de Serviços da 
Atenção Primária (GSAP), que pertenciam ao cargo de especialista em saúde nas especialidades de farma-
cêutico, terapeuta ocupacional, nutricionista, assistente social, fonoaudiólogo, psicólogo e fisioterapeuta, 
puderam optar por compor uma equipe do Nasf-AB.

Saúde da Família torna-se política de Estado no DF 
 A nova estratégia, adotada pela Secretaria de Saúde, de priorizar o acesso da população às equipes 
Saúde da Família no Distrito Federal foi transformada na Lei nº 6.133, em 6 de abril de 2018, após sanção 
do projeto pelo governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg, no Salão Branco do Palácio do Buriti.
 O texto estabelece a Estratégia Saúde da Família como modelo exclusivo na Atenção Primária, traz 
incentivos financeiros para servidores que atuam nesses moldes e possibilita o aumento de recursos repas-
sados pelo Ministério da Saúde de, aproximadamente, R$ 39 milhões para cerca de R$ 66 milhões, ou seja, 
poderão ser incorporados R$ 27.363.840,00 a mais, por ano, no orçamento para investimentos.
 INCENTIVOS FINANCEIROS – O projeto garante tratamento isonômico aos agentes comuni-
tários de saúde (ACS) que constituem Equipes de Saúde da Família, compostas também por médico, enfer-
meiro e técnico de enfermagem. Desses, o agente comunitário era o único que não recebia gratificação por 
atenção básica e por condições especiais de trabalho para atuar nesse modelo. 
 Com a lei, eles passam a ter direito a esses valores, desde que residam na mesma região administrati-
va em que atuam, e que atinjam as metas de desempenho estabelecidas em regulamento previsto em decreto 
específico. A lei também trata sobre a gratificação para servidores cedidos pelo Ministério da Saúde para a 
Secretária de Saúde, hoje, majoritariamente, em atividade de Vigilância Ambiental. 
 O texto prevê a alteração dos valores e a forma de concessão da Parcela Autônoma de Integração 
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ao Serviço Único de Saúde do DF (Pasus). Eles podem atuar nas Equipes de Saúde da Família e ampliar a 
cobertura. Com isso, o repasse do governo federal poderá aumentar em R$ 27 milhões. Desse valor, R$ 19 
milhões poderão ser destinados ao custeio do impacto financeiro dos incentivos. Dessa forma, tais servi-
dores devem receber os mesmos valores da Pasus, independentemente do seu nível de escolaridade, pois a 
atividade laboral é a mesma.

EVIDÊNCIAS DO BOM 
RESULTADO DA REFORMA

Cobertura de Saúde da Família no DF sobe de 35% para 67%
 A cobertura populacional da Estratégia Saúde da Família (ESF), no DF, aumentou de 35% para 
67%, entre janeiro de 2017 e julho de 2018. Nesse intervalo de tempo, quase dobrou a magnitude do indica-
dor (incremento de 91%). Em janeiro de 2017, antes da reforma, havia 277 equipes de Saúde da Família no 
DF. No processo de expansão, a quantidade subiu para 540 equipes, em julho de 2018, o que corresponde a 
um incremento de 95%. Com essa conquista, a página de uma história vinculada a baixas coberturas da ESF 
foi virada (Figuras 3 e 4).

Figura 3
Cobertura populacional estimada 
de Equipes de Saúde da Família 
no Distrito Federal Janeiro de 
2017 a julho de 2018

Figura 4
Número de Equipes de Saúde 
da Família do Distrito Federal 
Janeiro de 2017 a julho de 2018

Após reforma, Saúde da Família incluiu mais de 1 milhão de pessoas.
Agora, são 2 milhões de beneficiados no DF 
 Desde o início da reforma da Atenção Primária, em fevereiro de 2017, que determinou a Estraté-
gia Saúde da Família (ESF) como modelo orientador e exclusivo desse nível de atenção, mais um milhão 
de pessoas passou a ser incluído na proteção do Estado e no rol de ações e serviços para promover, 
proteger e recuperar a saúde. Esse contingente se agrega a outro de igual quantidade, que já vinha rece-
bendo assistência. Nesse sentido, o processo de conversão do modelo tradicional em ESF promoveu a 
duplicação da população beneficiada, que, agora, chega a dois milhões de habitantes. Com a expansão, 
mais pessoas estão sendo atendidas, adequadamente, reduzindo o número de pessoas que procuram, sem 
necessidade, pelos serviços de emergências e hospitais. 

Atenção Primária se expande por todos os cantos do DF 
 A cobertura pela Estratégia Saúde da Família sempre foi heterogênea no Distrito Federal. Em 
janeiro de 2017, marco zero da reforma da Atenção Primária à Saúde, as coberturas populacionais varia-
vam entre 0,9%, na Região Central, e 60,2%, na Região Norte. Após o início da reforma, verificou-se o 
aumento de cobertura da ESF, em julho de 2018, em todas as regiões de saúde, embora ainda permaneça 
a heterogeneidade regional (Figura 5). 
 O cálculo da cobertura por ESF tem como denominador a população da região avaliada. Diante 
disso, regiões mais populosas necessitam de maior número de equipes para alcançar um aumento nos 
percentuais de cobertura. A região com maior população, no Distrito Federal, é a Sudoeste, seguida da 
Oeste.  Por outro lado, a região com menor população é a Leste, seguida pela Sul.
 Na Região Central, que abrange Asa Norte, Lago Norte, Varjão, Cruzeiro, Sudoeste, Octogonal, 
Asa Sul e Lago Sul, foi onde ocorreu o maior aumento relativo de cobertura, tendo em vista que se trata 
de uma região de saúde que, praticamente, não contava com o modelo da Estratégia Saúde da Família em 
suas unidades. O valor registrado, em julho de 2018, é 32 vezes maior do que o da cobertura do ano de 
referência. O segundo maior aumento de cobertura, 116%, foi verificado na Região Oeste, que compre-
ende Ceilândia e Brazlândia. A cobertura da ESF na Região Sudoeste, integrada por Taguatinga, Vicente 
Pires, Águas Claras, Recanto das Emas e Samambaia, teve um aumento de 100%, ocupando a terceira 
posição no ranking de incremento. Na Região Leste, formada por Paranoá, Itapoã, Jardim Botânico e São 
Sebastião, o incremento foi de 87%, o que a classifica em quarto lugar.
 Na quinta posição, com 70% de aumento de cobertura, vem a Região Centro-Sul, integrada pelo 
Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo I e II, Park Way, Candangolândia, Guará, Setor de Indústria e Abaste-
cimento (SIA), Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA) e Estrutural. A Região Norte, 
que abrange Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal, teve um incremento de 53% na cobertura 
da ESF, ocupando a sexta posição. Finalmente, em sétimo lugar, com o menor incremento de cobertura, 
52%, vem a Região Sul, onde se localizam Gama e Santa Maria. Observa-se que as regiões Norte e Sul já 
apresentavam os maiores percentuais de cobertura por ESF no DF e, por isso, a ampliação do modelo 
trouxe menor aumento relativo.
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Figura 5
Cobertura populacional 

estimada de Equipes de Saúde 
da Família do Distrito Federal, 

segundo as regiões de saúde. 
Janeiro de 2017 e julho de 2018.

 
 O maior aumento do número de Equipes de Saúde da Família foi verificado na Região Central, que 
tinha apenas uma equipe, em janeiro de 2017, e passou a ter 34 em julho de 2018. Na sequência do incre-
mento, no mesmo período, vêm as regiões Sudoeste (104%), Oeste (119%), Leste (90%), Centro-Sul (74%), 
Norte (56%) e Sul (55%) (Figura 6).

Figura 6
Número de Equipes de Saúde 
da Família do Distrito Federal, 
segundo as regiões de saúde. 
Janeiro de 2017 e julho de 2018.

Número de equipes de Saúde Bucal na Atenção Primária tem incremento de 55%
 O número de Equipes de Saúde Bucal, na Atenção Primária, aumentou de 97 para 150, entre janeiro 
de 2017 e julho de 2018, o que representa um incremento de 55%. O maior incremento foi verificado na 
Região Sul (113%), seguida pelas regiões Oeste (105%), Centro-Sul (64%), Leste (36%), Sudoeste (30%) e 

Norte (12%). A Região Central, que não possuía Equipes de Saúde Bucal, ganhou uma (Figura 7). Quando 
se consideram critérios estabelecidos pela Portaria nº 77, de 14 de fevereiro de 2017 (no caso, uma ESB para 
7.500 pessoas), a cobertura populacional estimada de Saúde Bucal na APS, no DF, subiu de 65% para 69%, 
entre janeiro de 2017 e julho de 2018, o que corresponde a um aumento de 6%. A Região Centro-Sul teve 
o maior incremento (34%), seguida pelas regiões Central (18%), Norte (10%), Oeste (3%) e Sudeste (2%). 
Não se registrou aumento na cobertura das regiões Leste e Sul (Figura 8).

Figura 7
Número de Equipes de 
Saúde Bucal na Saúde da 
Família do Distrito 
Federal, segundo as 
regiões de saúde. Janeiro 
de 2017 e julho de 2018.

Figura 8
Cobertura populacional 
estimada de Equipes de 

Saúde Bucal na Saúde da 
Família do Distrito Federal, 

segundo as regiões de saúde. 
Janeiro de 2017 e 

julho de 2018.
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Atenção Primária vem mudando para melhor. Conheça as evidências 
 A conversão do modelo tradicional da Atenção Primária, na Estratégia Saúde da Família, vem pro-
movendo melhoria no atendimento às necessidades de saúde da população. Dez evidências de mudanças 
podem ser observadas.

Ampliação de acesso 
• Mais pessoas estão sendo atendidas pelas equipes de saúde da família: a cobertura populacional 

subiu de, aproximadamente, 35% (janeiro de 2017) para 67%;
• As Unidades Básicas de Saúde (UBS) vêm, progressivamente, estendendo seus horários de funciona-

mento, possibilitando o acesso àqueles usuários que não podem comparecer nos horários tradicionais.

Aumento do quantitativo de serviços ofertados
• Todas as unidades básicas de saúde devem oferecer vacinação a seus usuários, facilitando o aces-

so mais próximo da casa das pessoas;
• Além de consultas médicas, consultas de enfermagem e de odontologia estão sendo oferecidas, 

ampliando as formas de acesso dos cidadãos aos cuidados em saúde;
• Diversos procedimentos, como pequenas cirurgias, suturas, curativos e atendimentos odontoló-

gicos, passarão a ser ofertados em todas as unidades básicas;
• Ações de promoção da saúde vêm sendo conduzidas pelas equipes na própria unidade, na co-

munidade e nas escolas.

Redução do tempo de espera nas UBS
• A tendência, agora, é a de que todas as pessoas que buscam atendimento nas UBS sejam aten-

didas, porque as agendas dos profissionais estão tendo espaço para a demanda espontânea. Os 
agendamentos, quando necessários, têm dia e hora marcada.

Qualificação da equipe para resolver problemas de saúde 
• As equipes de saúde da família estão sendo capacitadas para resolver pelo menos 85% dos pro-

blemas de saúde da população;
• O médico de família é reconhecido, no mundo todo, como o profissional mais capacitado para 

atendimento global das necessidades de saúde das pessoas, atuando nas áreas de saúde do adulto, 
do idoso, da mulher e da criança;

• A atuação em equipe multiprofissional (médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, dentistas e 
agentes comunitários de saúde) possibilita a abordagem integral dos indivíduos e suas famílias, 
nas comunidades onde estão inseridos.

Atendimento perto do local de moradia das pessoas
• A oferta da Atenção Primária em unidades básicas descentralizadas, perto da casa das pessoas, 

evita as peregrinações em busca de atendimento em outros serviços, como UPAs e hospitais. 

Redução do tempo de espera nas emergências
• Menos pessoas precisam recorrer aos hospitais e às emergências, porque a Atenção Primária 

atende mais pessoas, com o aumento da cobertura da Estratégia Saúde da Família, e tem maior 
capacidade de resolver os problemas.

Melhoria do acesso à atenção especializada mediante regulação 
• A reforma da Atenção Primária impulsionou a reorganização da atenção especializada;
• O encaminhamento, quando necessário, é feito pela própria UBS e, sempre que possível, a con-

sulta com outros especialistas ocorre na própria região onde o paciente mora.

Maior proximidade entre os profissionais de saúde e os usuários
• As Equipes de Saúde da Família vêm desenvolvendo uma relação de compromisso com o cuida-

do dos indivíduos e de suas famílias;
• Esta proximidade possibilita a construção de relação de confiança entre as equipes e os usuários.
• Fortalecimento do papel da APS de coordenação do cuidado e centro de comunicação em uma 

rede de atenção poliárquica;
• O acompanhamento regular, pela Saúde da Família, vem proporcionando o atendimento por 

profissionais qualificados, em local adequado e em momento oportuno.
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CONHEÇA OS PRINCIPAIS 
OBJETIVOS DA REFORMA

 As mudanças desenvolvidas constituem um primeiro movimento no sentido de melhorar o sistema 
de saúde do DF. São necessárias, mas ainda insuficientes, pois há limites estruturais e temporais para que os 
avanços e as conquistas ocorram com a velocidade desejada. Seus objetivos e metas vêm sendo, progressi-
vamente, alcançados, destacando-se:

Melhorar a eficiência do modelo de atenção
• Converter, progressivamente, o modelo tradicional em Estratégia Saúde da Família;
• Estabelecer a APS como porta de entrada do sistema e responsabilizá-la pela regulação dos ser-

viços de saúde, com referência e contrarreferência;
• Qualificar a APS para alcançar resolutividade de, pelo menos, 85% dos casos;
• Diminuir a demanda por problemas sensíveis à APS em UPAs e emergências;
• Reduzir filas e tempo de espera por consultas e outros serviços por meio da regulação adequada;
• Reformar, construir e equipar novas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Promover a equidade
• Ampliar cobertura da ESF para 70%, até final de 2018, e 75% em 2019;
• Cobrir 100% das áreas mais vulneráveis.

Garantir a integralidade do cuidado
• Determinar que a coordenação do cuidado seja estabelecida e gerida pela APS;
• Implantar o Acesso Avançado nas ESFs com agenda mista, acolhimento e programação clínica;
• Ampliar a oferta de Práticas Integrativas e ações de promoção à saúde nos territórios;
• Ampliar a atuação das equipes de Nasf-AB em parceria com as ESF.

Ampliar a resolutividade dos problemas e queixas
• Melhorar a atuação da APS com equipes resolutivas e bem qualificadas;
• Elevar o grau de reconhecimento da APS como referência para o cuidado em saúde.

Promover a excelência técnica e a satisfação profissional
• Qualificar as equipes e reordenar processos de trabalho por meio da expansão da Planificação da 

Atenção à Saúde em parceria com o Conass;
• Promover o aperfeiçoamento e a educação em saúde dos profissionais da APS por meio do Pro-

grama de Qualidade para Atenção Primária em Saúde (QualificaAPS).

Viabilizar uma rede física assistencial acolhedora e resolutiva
• Reformar, certificar e tornar as unidades ambientalmente sustentáveis para adequá-las às neces-

sidades dos servidores e usuários da ESF;
• Criar nova identidade visual para as unidades;
• Construir e/ou qualificar policlínicas para prestar Atenção Secundária Ambulatorial para reta-

guarda organizada a partir da APS. 

Fortalecer a racionalidade da gestão, planejamento e programação das ações
• Informatizar o controle de metas, resultados e indicadores de qualidade de gestão;
• Viabilizar o acesso e a regulação do sistema de saúde baseados na APS com meios tecnológicos 

adequados;
• Informatizar a marcação de consultas ambulatoriais em hospitais e policlínicas pela APS, por 

meio de regulador territorial;
• Qualificar processos de trabalho das ESFs em parceria com o Conass;
• Executar plenamente a Carteira de Serviços.
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MARCOS DE LEGITIMAÇÃO

 Desde a posse, em março de 2016, a gestão da Secretaria de Saúde do DF mobilizou esforços no sen-
tido de viabilizar reformas no sistema de saúde, e uma das mais expressivas vem sendo a da Atenção Primária 
em Saúde. Esse desejo foi expresso publicamente no lançamento do Brasília Saudável, em 30 de junho de 2016. 
Estava dada a largada, mas era necessário legitimar a proposta com os principais atores sociais e políticos. Esse 
caminho se inicia no Conselho de Saúde, passa pela articulação com representantes do Poder Legislativo, ex-
pande-se nos vários fóruns e encontros de gestores e técnicos, e vai ao encontro dos servidores.  

 Conheça a linha do tempo, com marcos da construção da legitimidade da reforma:

Resolução do Conselho de Saúde torna prioritária a Estratégia Saúde da Família no DF 
 O plenário do Conselho de Saúde do Distrito Federal, em sua 387ª Reunião Extraordinária (parte 
II), realizada em 4 de outubro de 2016, aprovou a Resolução no 465, que determina a Estratégia Saúde da 
Família como prioritária da Secretaria da Saúde para promover o reordenamento do modelo assistencial de 
saúde na rede pública do DF. Publicada no Diário Oficial do DF, de 24 de outubro de 2016, a resolução, 
sistematizada em doze artigos, foi assinada pelo presidente do Conselho de Saúde do DF e pelo secretário de 
Saúde do DF, Humberto Fonseca. Nesse sentido, a deliberação recomenda que a porta de entrada do SUS/
DF seja constituída por meio da Atenção Primária à Saúde (APS) e que o acesso às especialidades e serviços 
de apoio diagnóstico ocorra em cada Região de Saúde, mediante ordenação pela APS e controle pela supe-
rintendência responsável. A resolução também estabelece que o acesso aos serviços de alta complexidade 
seja gerido, de forma transparente, pelo complexo regulador e coordenado pela APS.
 CONVERSÃO – O artigo 3º da resolução destaca a necessidade de conversão gradual das unidades 
básicas, que trabalham no modelo tradicional, em Estratégia Saúde da Família. Além disso, reconhece que, 
para garantir maior resolutividade da APS, é necessária, por um lado, a qualificação das equipes de saúde 
da família, além de melhorias nas condições de infraestrutura, instalações físicas, máquinas, equipamentos, 
medicamentos, insumos e elementos indispensáveis à atividade laboral. E por outro, é importante otimizar a 
força de trabalho, com ações de redimensionamento e movimentações necessárias para garantir a ampliação 
da cobertura da ESF nas regiões de saúde, de acordo com o perfil epidemiológico de cada uma.
 UPAs – A resolução, no art. 7º, reconhece o caráter complementar das Unidades de Pronto-Atendi-
mento (UPAs) na rede de saúde do DF. Mediante análise de cada caso, autoriza, dentro do arcabouço legal 
existente, a adoção de modelos alternativos de gestão, com possibilidade de parcerias por meio de contrato 
de gestão com entidades especializadas, públicas ou privadas, inclusive instituições de ensino. 

Estratégia Saúde da Família tem apoio, após sessão na CLDF 
 Na presença de servidores, sindicatos, parlamentares e gestores da Secretaria de Saúde, o secretário 
da pasta apresentou os benefícios da conversão do modelo tradicional de Atenção Primária em Estratégia 
Saúde da Família, durante reunião realizada em 9 de março de 2017, na Câmara Legislativa do Distrito Fede-
ral (CLDF). O secretário apresentou as etapas do processo de conversão, além de dados que demonstravam 
a efetividade do modelo em cidades onde a cobertura da Atenção Primária era realizada totalmente pela 
Estratégia Saúde da Família. 
 Humberto Fonseca ainda esclareceu alguns pontos que, na ocasião, geravam desconforto em usuá-
rios da rede pública de saúde e também em servidores. “Não haverá fechamento de centros de saúde. Muito 
pelo contrário. Teremos atendimento estendido. Ninguém mais precisará dormir na fila para conseguir uma 
consulta”, destacou. O secretário disse aos servidores que ninguém seria obrigado a atuar no novo modelo, 
mas se optassem por fazer parte dele, seriam devidamente capacitados. “Os que não quiserem, poderão op-
tar por prestar seus serviços em outro local na rede. Mas nada será imposto, tudo será conversado”, frisou.
Ele enfatizou, ainda, que a proposta de conversão não englobava apenas a formação de Equipes de Saúde 
da Família, mas o plano envolvia a gestão de pessoas, capacitação, suporte tecnológico.
 EXPERIÊNCIA – Durante a sessão, Allan Nuno Alves, do Departamento de Atenção Básica do 
Ministério da Saúde, disse que o modelo de Estratégia Saúde da Família é o preconizado pelo ministério e já 
tem sido adotado, com resultados positivos, em outros estados do país. “Não é possível um sistema susten-
tável se ele não for organizado a partir da Atenção Básica, que tem como premissas a prevenção à doença 
e a promoção à saúde. Sabe-se, por estudos, que a Estratégia Saúde da Família é a mais apropriada para dar 
conta de atender a uma atenção básica de qualidade”, ressaltou Nuno.
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 APOIO – Na comissão geral, representantes de sindicatos, parlamentares, servidores e usuários 
tiveram a oportunidade de falar sobre a proposta do governo. “Precisamos, enquanto agentes públicos e ser-
vidores públicos, fazer uma reflexão. Fui convencido de que essa é a saída para a melhora da saúde pública 
do DF”, destacou o deputado distrital, Rodrigo Delmasso, parabenizando a coragem do secretário de Saúde 
em defender a proposta.

Carta de especialistas elogia reformas da Atenção Primária do DF*
 “Como professores e pesquisadores da área de Atenção Primária, gostaríamos de manifestar ao 
conjunto da sociedade brasileira e, em especial, às autoridades dos poderes constituídos do Distrito Federal 
nosso apoio à implementação definitiva da Estratégia Saúde da Família como modelo único e fortalecido de 
Atenção Primária à Saúde, para o atendimento à população no DF, assim como acontece nos demais países 
desenvolvidos com acesso universal, como Inglaterra, Espanha, França, Portugal e Canadá.
 O Saúde da Família é o modelo preconizado pelo Ministério da Saúde em todo o país e encontra amplo 
respaldo na literatura, com experiências bem consolidadas em diversos municípios do país, com significativo 
impacto sobre os principais indicadores de saúde, que refletem a qualidade da assistência à população, eficiência 
no uso dos recursos públicos e melhores índices de satisfação tanto de usuários quanto de trabalhadores.  
Importante destacar seu papel estruturante na organização do Sistema Único de Saúde. Seus princípios, ba-
seados na atenção à pessoa, suas interações familiares e com sua comunidade, assim como na valorização do 
vínculo entre profissionais e usuários, são a chave para a mudança necessária, que se impõe para sanar diversas 
dificuldades que, hoje, se apresentam na saúde pública. Assim como o acompanhamento da saúde das pessoas 
pelo mesmo grupo de profissionais das equipes, ao longo do tempo, garantem melhores resultados e diminuem 
os danos gerados por excesso de exames solicitados, muitas vezes, de forma descoordenada.
 Analisando as Portarias nº 77 e 78, publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal em 15 de feve-
reiro de 2017, e as mudanças a serem implementadas para a definitiva consolidação do modelo de Atenção 
Primária à Saúde do Distrito Federal, baseado na Estratégia Saúde da Família, não resta dúvida sobre a 
correta reestruturação da rede. A Portaria nº 77 enuncia, corretamente, os princípios e diretrizes necessários 
para a organização da rede de saúde, bem como estabelece direcionamento adequado para o funcionamento 
das unidades básicas. A Portaria nº 78 estabelece um modelo de transição que permite a melhor distribuição 
dos recursos humanos hoje disponíveis na rede de saúde do Distrito Federal, mediante capacitação, para que 
possam compreender e integrar a Estratégia Saúde da Família.
 Em virtude de sua adequação técnica e sua consonância com os princípios do SUS, e considerando 
a necessidade de se promover a consolidação da Estratégia Saúde da Família no Distrito Federal, bem como 
a ampliação de sua cobertura e aumento de sua qualidade e resolutividade, acreditamos que os profissionais 
da saúde e a população do Distrito Federal devem ser incentivados a apoiar a iniciativa.”

Daniel Soranz
Médico de Família e Comunidade
Mestre e Doutor em Saúde Pública pela Fiocruz

Luiz Felipe Pinto
Estatístico, Mestre e Doutor em Saúde Pública pela Fiocruz
Professor Adjunto do Departamento de Medicina de Família e Comunidade da Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro (UFRJ)
(*) Divulgada em 10 de março de 2017.

MARCOS 
NORMATIVO-LEGAIS

 O enquadramento do conteúdo técnico da reforma da Atenção Primária à Saúde foi configurado em 
portarias e em lei, quando, finalmente, se transformou em política de Estado.

   Conheça a linha do tempo com marcos normativo-legais da reforma

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

 A consecução dos objetivos e metas da reforma da Atenção Primária só foi possível graças ao inves-
timento na gestão e desenvolvimento de pessoas. Além de contratar ou realocar servidores para esse nível 
de atenção, a Secretaria de Saúde promoveu programas de capacitação, aumento de vagas específicas em 
programas de residência médica e criação de cargos. O objetivo foi alcançar a excelência técnica na prestação 
de ações e serviços de saúde resolutivos. 
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Saúde capacita servidores para atuar na Saúde da Família
 A capacitação da primeira turma dos profissionais das equipes tradicionais das Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) para atuarem no novo modelo de Atenção Primária, que passou a ser, exclusivamente, orienta-
do pela Estratégia Saúde da Família (ESF), foi iniciada em 5 de maio de 2017.
 A primeira turma do curso envolveu 200 profissionais, entre médicos, enfermeiros, odontólogos, 
nutricionistas e gestores. O curso foi estruturado em encontros modulares teóricos (110 horas) e práticos 
(110 horas). Estes últimos foram realizados na região onde os participantes atuam. Ao longo do curso, os 
profissionais refletiram sobre o cuidado integral do paciente, incluindo suas queixas e seu contexto de vida. 
Além disso, o programa abordou problemas frequentes na Atenção Primária, como doenças crônicas (hi-
pertensão arterial, diabetes mellitus), saúde da mulher, pré-natal, rastreamento do câncer de colo de útero e 
de mama, saúde da criança.
 Realizada em parceria com a Escola de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (Eapsus), vin-
culada à Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, a capacitação completa foi operacionalizada 
em três turmas, com 200 profissionais em cada uma, perfazendo um total de 600 inscritos.  
 SEGUNDA TURMA – Mais 200 servidores iniciaram sua capacitação para atuar na Saúde da Famí-
lia em 12 de maio de 2017.
 TERCEIRA TURMA – Com público de, aproximadamente, 250 servidores e 70 convidados, teve 
início, em 19 de maio de 2017, a terceira turma de médicos, enfermeiros e odontologistas do Curso de Ca-
pacitação de Conversão em Saúde da Família – Modelo Estratégia Saúde da Família. 

Ações pioneiras valorizam a especialização na Saúde da Família
 A Portaria Conjunta nº 74, da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão e da Secretaria de 
Saúde, de 14 de dezembro de 2017, publicada no DODF de 15 de dezembro de 2017, alterou o Anexo II da 
Portaria Conjunta SGA/SES no 8, de 18 de julho de 2006, determinando, além de outras mudanças, inova-
ções que fortaleceram a Estratégia Saúde da Família:

• Incorporação da especialidade Enfermeiro de Família e Comunidade ao cargo de Enfermeiro;
• Constituiu uma inovação a inclusão da especialidade Enfermeiro de Família e Comunidade no 

cargo de Enfermeiro. Esse profissional passou a desempenhar uma função nas Equipes de Saúde 
da Família. Na descrição sumária de sua competência, encontra-se: “planejar, organizar, coorde-
nar, supervisionar, avaliar e executar atividades e ações de saúde, observando o Código de Ética e 
a legislação de Enfermagem; participar de programas de treinamento; executar outras atividades 
de interesse da área no âmbito da Atenção Primária à Saúde”;

• Exigência de especialização no concurso para preenchimento de cargo de Médico de Família e 
Comunidade.;

• Desde dezembro de 2017, para o provimento, por meio de concurso público, do cargo de médico 
– especialidade Medicina de Família e Comunidade – está sendo exigido, como requisito, além do 
diploma de médico e o registro no conselho profissional, o certificado de residência médica em 
Medicina de Família e Comunidade, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica, 
ou o título de especialista na mesma área, reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB). 
A medida visa a melhorar a qualificação do profissional que passará a compor as Equipes de 
Saúde da Família.

Aumenta número de vagas da residência de Medicina de Família e Comunidade
 Para promover o fortalecimento da Estratégia Saúde da Família por meio da formação qualificada de 

suas equipes, a Secretaria de Saúde vem aumentando o número de vagas destinadas ao programa de residên-
cia em Medicina de Família e Comunidade. Antigamente, somente quatro vagas eram oferecidas. Em 2017, 
o quantitativo aumentou para 60 vagas. Segundo a Associação Brasiliense de Medicina de Família e Comu-
nidade (ABRMFC), em 2017, no DF, havia cerca de 150 profissionais com residência ou título em medicina 
de família e comunidade. Desse total, cerca de 90% já faziam parte do quadro da Secretaria de Saúde. 

Após reforma, novos médicos ingressam na Saúde da Família
 Durante o processo de reforma da Atenção Primária à Saúde, a quantidade de médicos que, efetiva-
mente, atua na Estratégia Saúde da Família aumentou. Esse novo contingente procede de três situações. A 
primeira está vinculada à contratação de 161 médicos aprovados em concursos anteriores. A segunda se re-
fere à migração de 110 médicos, com atuação anterior fora da ESF, que, depois do processo de “conversão” 
do modelo, passaram a exercer sua função nesse âmbito. Finalmente, a terceira se relaciona ao novo concur-
so, realizado em 3 de junho de 2018, em que 47 vagas foram destinadas a Médico de Família e Comunidade.

AMPLIAÇÃO E MELHORIA 
DA REDE DE ASSISTÊNCIA

 A reforma e a construção de novas Unidades Básicas de Saúde, bem como o seu abastecimento com 
equipamentos e insumos estiveram no centro das atenções dos gestores que desenvolveram a reforma. Ain-
da nesse sentido, desenvolveram-se mecanismos para agilizar os processos que viabilizam esses objetivos.

Secretaria adquire mais de 6,23 mil equipamentos para Atenção Primária
 A Secretaria de Saúde, por meio de duas atas de registro de preço, adquiriu 6.360 equipamentos, em 
maio de 2017, destinados às unidades de Atenção Primária à Saúde. Foram 15 tipos de materiais fornecidos 
à pasta, entre autoclave (aparelho de esterilização), estetoscópio, biombo e sonar. Os itens foram comprados 
por R$ 3,8 milhões, provenientes de repasse do Governo Federal.

Atenção Primária será ofertada em prédios cedidos pelo TRE
 O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Distrito Federal cedeu, em junho de 2017, dois de seus pré-
dios à Secretaria de Saúde, um em São Sebastião e outro na Estrutural, duas das áreas que apresentam maior 
vulnerabilidade entre as sete regionais da rede. Nos imóveis, funcionam unidades básicas de saúde, de forma 
a aumentar o quadro de locais de atendimento disponibilizados pela pasta. O prédio de São Sebastião está 
situado na Quadra 101, Conjunto 2, Lote 1 – Residencial Oeste e o da Estrutural está na Área Especial 19. 
A cessão dos imóveis foi possível graças ao trabalho de otimização realizado pela vice-presidência do TRE 
e pela corregedoria nas zonas eleitorais do DF.

Decreto agiliza construção de 11 Unidades Básicas de Saúde no DF
 Desde o dia 2 de abril de 2018, a Secretaria de Saúde está promovendo maior celeridade ao processo 
de construção de 11 Unidades Básicas de Saúde (UBS) no Distrito Federal. A ação foi possível com a publi-
cação do Decreto nº 38.959, que define os locais das obras, bem como disciplina os procedimentos e prazos 
da análise dos projetos arquitetônicos.
 LOCAIS – As 11 Unidades Básicas de Saúde serão construídas em Santa Maria, Gama, Brazlân-
dia, Planaltina, Sobradinho, São Sebastião, Paranoá, Riacho Fundo II e Estrutural. Elas fazem parte de um 
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conjunto de 20 unidades básicas previstas no Planejamento Estratégico do Governo de Brasília. As outras 
nove unidades que integram o pacote já tiveram seus projetos aprovados. Além da de Samambaia, entregue 
em janeiro de 2018, a lista inclui Ceilândia (Sol Nascente e Pôr-do-Sol) e Fercal, em execução. Riacho Fun-
do II, Recanto das Emas, Planaltina, Samambaia e Ceilândia aguardam o início das obras. Participaram da 
elaboração do decreto, além das secretarias de Saúde e de Gestão do Território e Habitação, a Casa Civil, a 
Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), o Instituto Brasília Ambiental (Ibram), a Companhia 
Imobiliária de Brasília (Terracap) e Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab).
 
Confira os locais previstos para construção das 11 UBSs:

1 – Santa Maria – Quadra CL 109, Lote D
2 – Gama – Chácara nº 99-A – Colônia Agrícola Ponte Alta
3 – Brazlândia – Área Especial E, Incra 8, DF 180, Km 31
4 – Brazlândia – Gleba 2, Reserva A, Alexandre Gusmão
5 – Planaltina – Vale do Amanhecer
6 – Sobradinho II – Área Especial 1, da Quadra 5, Setor Habitacional Buritizinho
7 – São Sebastião – Área Especial 3, Bairro São Francisco
8 – São Sebastião – Praça de Atividades 2, lote 1, Jardins Mangueiral
9 – Paranoá – Quadra 2, Área Especial 4, conjunto 6, Paranoá Parque
10 – Riacho Fundo II – QS 9, conjunto 1, lote 1
11 – Estrutural – Quadra 8, conjunto 1, Área Especial 1, Setor Oeste

MELHORIA DOS 
PROCESSOS DE TRABALHO

 Desde o primeiro momento, todos os setores envolvidos com gestão, planejamento, informação e 
assistência da Secretaria de Saúde desenvolveram ferramentas para melhorar os processos de trabalho de-
senvolvidos no âmbito da Atenção Primária. Isso incluiu oficinas de capacitação, melhoria da informação, 
estabelecimento de pactos, desenho de linhas de cuidado, entre muitas outras.

Saúde faz oficinas para melhorar processos de trabalho na Atenção Primária
 Uma série de oficinas de capacitação em planificação na Atenção Primária e Ambulatorial Especia-
lizada para superintendentes, diretores de hospitais, gestores e gerentes de serviços foi iniciada em 14 de 
setembro de 2016. Organizadas em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), as 
oficinas discutiram a importância da Atenção Primária à Saúde nas redes de atenção, e tiveram como foco 
principal as linhas de cuidados para pacientes com hipertensão ou diabetes, doenças crônicas mais preva-
lentes e responsáveis pelas principais causas de óbito no Distrito Federal. As capacitações ocorreram men-
salmente, totalizando seis encontros. A primeira região de saúde beneficiada foi a Região Leste, que engloba 
Itapoã, Paranoá, São Sebastião e Jardim Botânico. 

Secretaria lança projetos para organizar a atenção à saúde
 A Secretaria de Saúde lançou, em 21 de novembro de 2017, no auditório do Memorial JK, duas fer-
ramentas para atender servidores e usuários da rede. A primeira foi a nova Carteira de Serviços da Atenção 
Primária à Saúde (APS) – documento online que informa a população de todas as ações e atividades realiza-

das no sistema. A segunda foi a Planificação da Atenção à Saúde, que tem como objetivo facilitar o acesso 
dos pacientes à equipe multidisciplinar que faz atendimentos de maior complexidade. 

Saúde dá início às contratualizações com as regiões de saúde
 Mais uma ferramenta para organizar a conversão da Atenção Primária e consolidar a Estratégia 
Saúde da Família, de forma responsável e planejada, foi disponibilizada em abril de 2018. A contratualização 
com as regiões de saúde tem como finalidade formalizar a relação entre os gestores públicos de saúde e suas 
unidades territoriais, por meio do estabelecimento de compromissos entre as partes. Nesse sentido, busca 
promover a melhoria do desempenho e a qualificação da assistência, de acordo com as diretrizes estabele-
cidas nas políticas públicas. Além disso, tem o propósito de monitorar e avaliar as ações que estão sendo 
realizadas, contribuindo com o processo de planejamento.
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REFORMA DA ATENÇÃO 
SECUNDÁRIA E DA TERCIÁRIA
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REFORMAS SE EXPANDEM 
PARA ALÉM DA PORTA DE 
ENTRADA DO SISTEMA DE SAÚDE

A gestão da Secretaria de Saúde do DF vem desencadeando um 
conjunto de reformas que complementam a que foi efetivada 
na Atenção Primária. Mudanças em um conjunto de níveis, 
que incluem a Atenção Secundária, Atenção Hospitalar, Aten-

ção Domiciliar, Urgências e Emergências, entre outros, vêm sendo realiza-
das. Para garantir a migração ou encaminhamento de pacientes da Atenção 
Primária para os demais níveis de atenção do sistema de saúde, de forma 
controlada e organizada, a Secretaria de Saúde do DF criou um dispositivo 
denominado Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal.

Conheça a linha do tempo dos marcos normativos da criação do Comple-
xo Regulador e das reformas da Atenção Secundária e Terciária:
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COMPLEXO REGULADOR EM SAÚDE

Complexo Regulador articula níveis de atenção para garantir cuidado integral
 Em um sistema universal e integral, que tem um compromisso com a melhoria do nível geral de saú-
de e a diminuição do adoecimento da população, sem descuidar da assistência aos agravos agudos e crônicos, 
o funcionamento de uma rede de atenção à saúde, baseada na atenção primária, é essencial. Para aumentar 
a resolutividade do sistema de saúde, é recomendável que haja um nível secundário de atenção, constituído 
por ambulatórios de especialidades e outros equipamentos de saúde, que trabalham, de forma integrada, 
com toda a rede, especialmente com a Atenção Primária, na lógica da planificação. A missão da Atenção 
Secundária é matriciar o nível primário de atenção e prover assistência nos casos que fogem à competência 
das equipes de Saúde da Família.
 O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, em 13 de setembro de 2017, assinou o De-
creto nº 38.488, que, além de alterar a estrutura administrativa da Secretaria de Saúde do DF, regulamenta 
a nova estrutura do Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal. O novo dispositivo se insere no 
centro dos possíveis deslocamentos de pacientes nos níveis de atenção à saúde. A função primordial do 
Complexo Regulador é garantir a organização das redes e fluxos assistenciais, provendo acesso equânime, 
integral e qualificado aos serviços de saúde. 
 ANTES DO COMPLEXO REGULADOR – Na ausência do dispositivo, a lógica da regulação da 
saúde, no DF, ficava restrita a 400 leitos de UTI e a 14 especialidades médicas. Apenas 30% das consultas 
especializadas da Atenção Secundária eram reguladas e, mesmo assim, como não havia protocolos suficientes 
na SES DF, a regulação era apenas uma gestão de filas, sem priorização dos casos mais graves, que se perdiam 
no processo. Os leitos de enfermaria, assim como as cirurgias eletivas, ficavam fora desse contexto. Existia a 
regulação de transplantes de órgãos e tecidos, mas funcionava de forma independente, assim como o Samu.
 Como não havia controle sobre leitos gerais, nem da totalidade da marcação de cirurgias eletivas, das 
consultas especializadas e dos exames, a equidade de acesso não estava garantida. Antes da implantação do 
dispositivo, muitos procedimentos eram marcados dentro das próprias unidades de saúde, sem uma avalia-
ção detalhada de cada caso em face de protocolos transparentes. As marcações de consultas e exames não 
levavam em consideração a avaliação dos riscos. 
 Em decorrência da ausência de critérios mais acurados de seleção e hierarquização, a prioridade de 
atendimento de pacientes mais graves ou que necessitavam de intervenção adequada em tempo oportuno 
não era sistematizada.

 Em que a ausência de um complexo regulador prejudica a assistência aos pacientes? 
 Cuidado interrompido – Pessoas atendidas na Atenção Primária, que necessitam de acesso a ou-
tros níveis de atenção e não conseguem resolver seu problema de saúde. 
 Cuidado inadequado – Pessoas que não necessitam de cuidados mais complexos, mas procuram 
ser atendidas em urgências e emergências, sobrecarregando esses serviços. A regulação também protege o 
paciente saudável, que, muitas vezes, sem precisar, pode ser submetido a intervenções desnecessárias.
 Cuidado adiado – Pacientes graves, alguns em risco de morte, não conseguem acesso em tempo 
oportuno a intervenções adequadas. Alguns ficam sem ser vistos, no fim da “fila”. Outros perambulam de 
serviço em serviço à procura de cuidados.
 Na ausência de um complexo regulador, que constrói pontes entre os níveis de complexidade do 
sistema de saúde, surgem essas situações que comprometem o acesso, a integralidade e a resolutividade do 
tratamento. Além disso, contribuem para a ineficiência do sistema. 

Começa a regulação da Saúde do DF
 A Secretaria de Saúde do DF desenhou uma estratégia para implantar a regulação das ações e servi-
ços de saúde segundo as especificidades das centrais de regulação e também sua abrangência.
 Composição do Complexo Regulador da Saúde:

•  Central de Regulação de Urgência e Emergência;
•  Central de Regulação de Internação Hospitalar (leitos gerais e de UTI);
•  Central de Regulação Ambulatorial (consultas especializadas e procedimentos);
•  Central de Regulação de Transplantes de Órgãos;
•  Central de Regulação para Transporte Sanitário (para organizar o transporte de pacientes de uma 

unidade para outra, por exemplo);
•  Central de Regulação de Cirurgias Eletivas;
•  Central de Regulação Interestadual (para avaliar a prioridade de atendimento a pacientes que pro-

cedem de outros lugares do país).
 Na perspectiva da urgência e emergência, otimizou-se a regulação do Samu. Para regular leitos hos-
pitalares (gerais e de UTI), criou-se o SISLEITOS, que se encontra em fase de implementação.  A regulação 
dos transplantes também já foi integrada ao Complexo Regulador. Em relação à regulação ambulatorial, 
foram abertas três frentes de trabalho. A primeira, para organizar a regulação das consultas especializadas. A 
segunda, para regular exames e procedimentos. E a terceira, para regular cirurgias eletivas.
 Do ponto de vista da abrangência, foram formatados três panoramas. O primeiro se insere no âmbi-
to de cada região, ou seja, tanto a demanda quanto a oferta de serviços ocorrem dentro da própria região, o 
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que se chama Panorama 1. As equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) são treinadas para inserir o pacien-
te na fila da Regulação Regional, que, por sua vez, tem acesso aos protocolos da SES-DF e faz a estratificação 
de risco desse paciente. Em julho de 2018, seis grupos de consultas especializadas (cardiologia, endocrinologia, 
dermatologia, oftalmologia, otorrinolaringologia e mastologia) já iniciaram regulação em âmbito regional. 
 O Panorama 2 envolve a pactuação inter-regional, um desafio ainda no DF e que precisa do Panora-
ma 1 finalizado. Nele, as regiões de saúde pactuam entre si as especialidades que podem ser oferecidas, assim 
como o número de vagas, sempre tendo como prioridade os pacientes que possuem maior risco na escala 
de estratificação. 
 Por fim, o Panorama 3 se refere a procedimentos estratégicos, que têm sua regulação centralizada 
(oncologia, radioterapia, quimioterapia, neurocirurgia e cirurgia cardíaca, por exemplo). A organização por 
panoramas privilegia o atendimento mais próximo de seu domicílio (Panoramas 1 e 2), gerando um me-
nor deslocamento do usuário e diminuindo o absenteísmo às consultas. A vulnerabilidade social é um dos 
pontos tratados pela Regulação Regional com as ESF. A regulação da saúde valoriza a Atenção Primária, 
garante a integralidade, protege o paciente, otimiza gastos, promove a integração entre os níveis de atenção 
e a transparência no gerenciamento das filas.

Regulação prioriza quem mais precisa de atendimento
 Além de fortalecer a Atenção Primária, a Secretaria de Saúde aprimorou o acesso às redes secundária 
(média complexidade) e terciária (alta complexidade). Nesse contexto, o Complexo Regulador, que promove 
o ordenamento do acesso, tem como propósito garantir prioridade no atendimento a quem mais precisa. O 
processo de regulação é feito em sistema informatizado, por equipe multidisciplinar, com base no histórico 
clínico do paciente.
 Desde setembro de 2017, quando o Complexo Regulador foi criado, o propósito é operacionalizar 
a máxima da regulação: colocar o paciente certo, na hora certa e no lugar certo. Assim, os casos mais graves 
ou os que mais necessitam de rapidez na atenção terão preferência na marcação de consultas, exames ou in-
tervenções cirúrgicas. O modelo de regulação que vem sendo implantado é quase 100% baseado na Atenção 
Primária, que constitui a porta de entrada do sistema. Assim, esse nível de atenção passou a ser a base do 
sistema de saúde. Outras portas de entrada possíveis são o atendimento pré-hospitalar móvel, Samu, que é 
regulado, e também as emergências fixas (UPAs e prontos-socorros).
 FUNCIONAMENTO – Por um lado, se um paciente é atendido na Atenção Primária e necessita de 
consulta especializada, exame ou cirurgia eletiva, os profissionais do Complexo Regulador serão informa-
dos e a solicitação para marcação será conduzida da melhor forma possível para garantir a integralidade do 
cuidado em tempo oportuno. Por outro lado, se a porta de entrada for pré-hospitalar, nesse caso, via Samu, 
haverá regulação e o paciente será encaminhado ao serviço adequado e menos sobrecarregado.

Saúde adota novo sistema para regular leitos gerais
 Uma nova ferramenta vem permitindo aperfeiçoar o controle central e regional de todos os leitos 
existentes na rede pública de saúde do Distrito Federal. O objetivo é otimizar a ocupação das vagas dos hos-
pitais geridos pela Secretaria de Saúde, por meio do Sistema de Informação em Saúde – Leitos (SISLEITOS), 
administrado pelo Complexo Regulador. Com esse sistema, será possível saber, em tempo real, a demanda e 
a disponibilidade dos leitos para utilização por unidade hospitalar. Antes, os leitos gerais não eram regulados. 
O controle era feito, exclusivamente, em cada hospital, de forma independente. Agora, os gestores terão, de 
forma visível, o consolidado de todos os leitos de enfermaria do DF, por hospital, para fazer a regulação.
 A ferramenta foi desenvolvida ao longo de 2017, em parceria com a Coordenação Especial de Tec-

nologia da Informação em Saúde (Cetinf), da SES. Entre 10 de abril e 9 de maio, o sistema passou por testes 
e, em 14 de maio, entrou em funcionamento. Com isso, foi publicada a Portaria nº 556, de 11 de junho de 
2018, que descreve os parâmetros de utilização do SISLEITOS.
 DISPONIBILIDADE – Agora, todas as admissões, altas e bloqueios de leitos podem ser visualizados 
pelo novo sistema. Com isso, o controle, por parte do gestor, torna-se mais eficiente, já que ele terá as informações 
de cada hospital para tomar as decisões adequadas, sem solicitar informações por telefone ou por planilhas, como 
era feito anteriormente. O novo sistema permite o remanejamento de pacientes, de forma mais ágil, entre os hos-
pitais, conforme a capacidade exibida no SISLEITOS. Assim, o superintendente poderá fazer transferências de 
pacientes entre hospitais da mesma região e o Complexo Regulador fará as intervenções entre as regiões, quando 
necessário. O propósito é, sempre que possível, oferecer ao paciente um leito mais próximo de sua casa.

Exames e consultas serão regulados regionalmente
 A Secretaria de Saúde promoveu mudanças no modelo da regulação ambulatorial. Em vez de cen-
tralizada, a nova organização será regionalizada, chamada de Panorama 1 ou Regional. Assim, cada região 
de saúde terá seu próprio sistema de regulação, o que agiliza a marcação de consultas e exames. Além disso, 
possibilita que os pacientes sejam atendidos nos hospitais e unidades básicas de saúde mais perto de casa.
Iniciado em junho de 2018 e finalizado em julho do mesmo ano, o processo de migração para o novo mo-
delo foi feito com planejamento e treinamento dos servidores da secretaria por profissionais do Ministério 
da Saúde. A descentralização permitirá uma melhor avaliação de cada paciente em sua região de saúde e um 
atendimento mais rápido para quem precisa de agilidade.
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REGULAÇÃO JÁ PRODUZ BONS RESULTADOS

Regulação na saúde zera filas de cinco procedimentos médicos
 A Secretaria de Saúde conseguiu zerar as filas eletivas nos procedimentos de cirurgia cardíaca 
adulta, marca-passo e cateterismo cardíaco, além de mamografia e oncologia clínica, que se refere às con-
sultas para início do tratamento de quimioterapia. A primeira a ser zerada foi a fila de mamografia, ainda 
em outubro de 2017. 
 Antes disso, a fila de espera, que chegou a passar de 10 mil mulheres, estava com mais de 4,8 mil 
pacientes, até que houve uma reorganização dos recursos humanos, direcionados para a Gerência de Apoio 
e Diagnóstico da pasta, que deu mais vazão à realização dos procedimentos.
 A redução das demais filas foi possível em 2018, com a implementação do novo modelo do Com-
plexo Regulador da Saúde, que prioriza o atendimento aos pacientes, de acordo com o grau de risco, junto 
à Central de Regulação de Cirurgia Eletiva, responsável por reorganizar o fluxo de pacientes em espera na 
rede. Com as mudanças promovidas em 2018, a redução mais expressiva ocorreu na fila de cateterismo car-
díaco, que tinha 320 pacientes em espera por cirurgia até meados de maio. 
 Além das mudanças promovidas pela Central de Regulação de Cirurgia Eletiva, o Instituto Hospital 
de Base do Distrito Federal (IHBDF) voltou a realizar o procedimento depois de um ano. Até o fim de maio 
de 2018, antes das demais filas serem zeradas, havia 45 pacientes à espera por cirurgia cardíaca adulta, 79 por 
marca-passo e 265 por oncologia clínica. Todas essas também foram zeradas.

 MAIS REDUÇÕES – A Secretaria de Saúde também reduziu, em mais de 40%, a fila de espera pela 
cirurgia cardíaca pediátrica, que passou de 46, no início de 2018, para 26 crianças aguardando pelo procedi-
mento. A expectativa é de que, até o final do ano, essa fila também esteja zerada.
 Após a implantação, via Sisreg, do Panorama 1 de regulação nas regiões de saúde, notou-se a redu-
ção do tempo de espera em algumas filas. Em algumas regiões, as filas nas especialidades de dermatologia, 
mastologia e oftalmologia estão zeradas. Nessas, a efetivação da consulta especializada só depende do tempo 
necessário para a solicitação da consulta, avaliação pela regulação e sua marcação.

ATENÇÃO AMBULATORIAL SECUNDÁRIA

Saúde inicia reorganização da Atenção Secundária
 Para garantir retaguarda aos pacientes da Atenção Primária que precisam de serviços especializados, 
a Secretaria de Saúde vem reorganizando a Atenção Secundária. É a primeira vez que isso ocorre no Distrito 
Federal. A reestruturação envolve a rede de serviços de complexidade intermediária, em que o usuário pre-
cisa de especialistas focais, como neurologistas, pediatras, cardiologistas, endocrinologistas e ginecologistas. 
A expectativa é aumentar a resolutividade dos casos e a satisfação dos usuários.
 Fazem parte da Atenção Secundária os ambulatórios especializados distribuídos pelos hospitais, 
policlínicas, Adolescentro, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Hospital Dia, Centro Especializado em 
Diabetes, Obesidade e Hipertensão (Cedoh), entre outros. Esse conjunto de equipamentos tem um papel 
complementar às unidades básicas de saúde, que são a porta de entrada da rede.
 Quando o quadro clínico do paciente necessitar de assistência complementar, será a equipe de Es-
tratégia Saúde da Família responsável por encaminhá-lo, via sistema de regulação, para o serviço necessário 
para tratar a respectiva patologia. Assim, não será preciso que os pacientes perambulem entre as diversas 
unidades de saúde, pois ele será orientado.

Por que foi necessário organizar a Atenção Secundária?
A Atenção Ambulatorial Secundária (AASE) constitui um nível de atenção estabelecido entre a Atenção 
Primária e o nível terciário. Nesse sentido, é importante sua organização para que funcione de forma efi-
ciente e resolutiva, garantindo a continuidade, por meio dos encaminhamentos de casos, realizado com a 
participação do Complexo Regulador.

Em que modelo se fundamenta a organização da Atenção Secundária?
O novo modelo é o das Redes de Atenção à Saúde (RAS), organizações poliárquicas de conjuntos de servi-
ços de saúde. São coordenadas pela Atenção Primária à Saúde, agem de forma cooperativa e interdependen-
te para promover atenção contínua e integral.

Conheça como funciona a Atenção Ambulatorial Secundária
A organização da AASE foi regulamentada pela Portaria nº 773, de 19 de julho de 2018.
 
O que é a AASE? 
 É um conjunto de ações e serviços especializados em nível ambulatorial, com densidade tecnológica 
intermediária entre a Atenção Primária e a Terciária, que compreende serviços especializados, de apoio diag-
nóstico e terapêutico.  É corresponsável pela assistência aos usuários, cumprindo o objetivo de garantir a 
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retaguarda assistencial e a consultoria aos processos de cuidado, que se fundamentam no vínculo principal 
mais frequente com a Atenção Primária em Saúde, articulando-se, ainda, com a Atenção Hospitalar e a Rede 
de Urgências e Emergências.

 Características da AASE:
• Ações são complementares aos demais níveis de atenção;
• Suficiência na atuação, vedando que ações com o mesmo grau de complexidade, previstas e rea-

lizadas em um mesmo nível de atenção, sejam ofertadas em outros níveis assistenciais;
• Acesso regulado;
• Vínculo com uma área de abrangência;
• Atendimento é especializado e multiprofissional;
• Organização de acordo com o perfil epidemiológico da área de abrangência;
• Promoção da integralidade do cuidado em cooperação com os demais níveis, principalmente 

com a Atenção Primária à Saúde (APS);
• Funcionamento em Redes de Atenção e Linhas de Cuidado, tendo a APS como ordenadora do 

cuidado.

Como ocorre o acesso à AASE?
 O acesso não ocorre de maneira direta. É regulado pela Atenção Primária, que constitui a principal 
porta de entrada do sistema. Em caso de necessidade de ações e serviços, o Complexo Regulador do Dis-
trito Federal (CRDF) será comunicado por sistema informatizado.  Após isso, avaliará o caso e viabilizará 
o acesso a outros níveis do sistema de saúde. Não haverá previsão de vagas em unidades de AASE para 
atendimento especializado em demanda espontânea.

Como ocorre o agendamento de consultas?
Após regulação, os agendamentos deverão ocorrer com hora marcada, preenchendo todo o horário de funcio-
namento da unidade. Quando necessário, o usuário também deve sair da unidade com seu retorno agendado.

Qual a duração de uma consulta?
As consultas poderão durar até 20 minutos, podendo variar de acordo com a especialidade, mediante avalia-
ção técnica e aprovação da gestão.

Locais onde são oferecidos os serviços da AASE?
Os atendimentos são realizados em ambulatórios, que podem funcionar em hospitais, policlínicas ou centros 
de especialidades.

O que abrange a AASE?
• Linhas de Cuidado Obrigatórias por região de saúde: Atenção à Saúde da Criança e do Ado-

lescente, Atenção à Saúde da Mulher, Atenção à Saúde da Pessoa com Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis e Atenção à Saúde Bucal;

• Linhas de Cuidado Preferenciais: Atenção à Saúde da Pessoa com Doenças Infecciosas (IST/
Aids e doenças tropicais), Atenção à Saúde da Pessoa Idosa, Práticas Integrativas em Saúde e 
Atenção Integral à Saúde da Pessoa em Situação de Violência;

• E demais serviços ambulatoriais da Atenção Secundária que não sejam de atuação relacionada a 
atividades hospitalares;

Quais as ações e serviços que estão fora do âmbito de atuação da AASE?
• Internação hospitalar;
• Procedimentos para fins de diagnóstico ou terapêuticos que requeiram internação ou que deman-

dem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a 12 horas;
• Atendimentos ambulatoriais hospitalares de caráter terciário ou que requeiram, por sua natureza, 

atenção em âmbito hospitalar.

Saúde capacita gestores para reestruturar a Atenção Secundária
 Realizado em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Curso de 
Formação de Gestores para Atenção Secundária Especializada foi desenvolvido entre 29 de janeiro e 2 de 
fevereiro de 2018. O treinamento englobou assuntos como estrutura e organização da Secretaria de Saúde, 
profissionais de saúde e suas responsabilidades, organização da Atenção Primária e redes de atenção à saúde.

Mudanças na Atenção Secundária promovem cuidado integral
 Os resultados esperados com a organização da Atenção Secundária são: casos reduzidos de doenças 
preveníveis; hospitalizações por causas evitáveis reduzidas; custos diminuídos com a assistência de média e 
de alta complexidade; problemas dos usuários reconhecidos; recursos (força de trabalho, insumos, equipa-
mentos) otimizados; atenção mais oportuna e adequada. Para obter esses resultados, foi necessário substituir 
o modelo fragmentado da Atenção Secundária pela formação de Redes de Atenção à Saúde (RAS). Na ma-
croperspectiva, por um lado, o diagnóstico situacional e o marco legal já foram concluídos. Por outro lado, 
a implementação da organização da Atenção Ambulatorial Secundária está em andamento, com a mudança 
nos processos de trabalho, a organização dos fluxos e protocolos entre Atenção Primária e Secundária e 
a publicação e divulgação dos marcos técnicos estão em andamento. Convergem para esses resultados as 
ações, descritas abaixo, que foram realizadas pela Secretaria de Saúde:

Inaugurações e reorganização de serviços
• Inauguração, em março de 2018, do CAPS 1, de Brazlândia, primeiro serviço de saúde mental 

do DF que atende demandas de transtorno mental e necessidades decorrentes do uso de crack, 
álcool e outras drogas, para todas as faixas etárias;

• Inauguração, em agosto de 2017, do 1º Ambulatório Trans, em parceria com a Gerência de Po-
pulações Vulneráveis (GASPV) da Coordenação da Atenção Primária;

• Reorganização dos ambulatórios de estomias da SES/DF (HRC, HRAN, HRG, HRS, HMIB, 
HRT, HRPL, HRL, HRBZ, HRSAM, HRSM, HAB, Sistema Prisional e IHB) para fortalecer a 
Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência do Distrito Federal;

• Estruturação dos ambulatórios de Saúde Funcional e reorganização do Centro Especializado em 
Reabilitação (CERII), para atendimento físico e intelectual;

• Inauguração do Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão (Cedoh), que tra-
balha na perspectiva multiprofissional, visando a aumentar o controle dessas enfermidades nos 
pacientes de alto e muito alto risco. Além de se configurar como unidade formadora de RH para 
atendimento na Atenção Secundária, o Cedoh também atua nos matriciamentos para melhorar a 
resolutividade das equipes da APS;

• Centro de Atendimento em Diabetes e Hipertensão (CADH), equipe multiprofissional traba-
lhando na perspectiva da PLANIFICAÇÃO (Conass), relacionando-se diretamente com as equi-
pes da APS na sua região de abrangência, sendo modelo de matriciamento para todo o DF, além 
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de modelo de atendimento e processos de trabalho multiprofissional, na perspectiva da Rede de 
Atenção à Saúde;

• Policlínica de Planaltina – serviço configurado a partir de uma antiga Unidade Básica de Saú-
de que não passou pelo processo de conversão. Os processos de trabalho são reestruturados, 
evoluindo na direção de trabalho em RAS. Destaca-se ainda a implementação de um piloto de 
Atenção Farmacêutica nas unidades de Secundário;

• Policlínica do Lago Sul – ocorre modificação de sua carteira de serviços, passando de um modelo 
tradicional de atenção básica para uma unidade de atendimento secundário, majoritariamente. 
Oferta, ainda, assistência de ações básicas para uma pequena região sem cobertura pela APS. 
Estrutura-se, também, para atendimento na linha de cuidado HIV/Aids;

• Construção de Centros de Parto Normal (CPN), de modo a reformular o modelo obstétrico 
da SES/DF, a partir da inserção de especialistas em Enfermagem Obstétrica. Três projetos de 
engenharia e arquitetura de CPNs estão sendo finalizados (Hospital Materno Infantil de Brasília, 
Hospital Regional de Ceilândia e Hospital Regional do Gama).

Saúde mental
• Publicação do Plano Diretor de Saúde Mental (dezembro 2017), em que se apresentam as prio-

ridades em Atenção à Saúde Mental;
• Publicação da Portaria nº 536, que organiza a assistência de urgências e emergências em saúde 

mental, compartilhando a responsabilidade desde a Atenção Primária até os serviços mais espe-
cializados;

• Apoio à implantação do Núcleo de Saúde Mental do Samu 192, serviço pioneiro no Brasil, trazi-
do de experiência exitosa em Portugal. Trata-se de equipe de saúde mental multiprofissional, que 
realiza teleatendimento e intervenção in loco em situações de urgência e emergência em saúde 
mental, inclusive intervenção em crise suicida e prevenção;

• Formação de Grupo de Trabalho de Classificação de Risco em Saúde Mental da SES/DF para 
elaboração de instrumento, inédito no Brasil, em que são especificadas queixas e determinantes 
de sofrimento psíquico, além de instrumentalizar as equipes de enfermagem dos prontos-socor-
ros para uma classificação qualificada de situações de urgência e emergência em saúde mental.

Enfermagem
Elaboração dos Procedimentos Operacionais Padrão (POP) para padronizar o cuidado de Enfermagem nos(as):

• Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Atenção Primária à Saúde (APS);
• Centros de Atenção Psicossocial (CAPS);
• Unidades de Saúde Socioeducativas para adolescentes em cumprimento de medida de internação;
• Centros Obstétricos e Unidades de Alojamento Conjunto dos hospitais;
• Criação das especialidades de Enfermagem de Família e Comunidade e de Enfermagem Obs-

tétrica na carreira de enfermeiro, por meio da Portaria Conjunta nº 74, de 14 de dezembro de 
2017, de modo a garantir uma maior resolutividade da Atenção Primária à Saúde por meio de 
profissionais especialistas em Saúde da Família.

Saúde bucal
• Desenvolvimento e implantação da linha Guia de Saúde Bucal na Atenção Primária e seu refe-

renciamento para os outros níveis de atenção (publicação da Portaria nº 341);

• Interligação multidisciplinar da equipe de saúde bucal com os NASFs e implantação da Odonto-
logia junto às unidades do Instituto de Saúde Mental;

• Introdução dos cirurgiões-dentistas na Atenção à Saúde Bucal nas UTIs, como também no aten-
dimento à beira do leito;

• Ampliação dos serviços de Centros de Especialidades Odontológicas em ambulatórios hospitala-
res, com a instalação, prevista no PPA 2016/2019, de mais dois CEOs nos hospitais do Paranoá 
(Região Leste) e Gama;

• Protagonismo da Saúde Bucal no matriciamento e na construção da 7ª Oficina da Planificação da 
Atenção à Saúde do Conass, inédita no país, sendo o Distrito Federal o primeiro a incluir a saúde 
bucal como prioridade na organização da rede.  
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ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Saúde elabora carteira de serviços para organizar atenção especializada no DF
 A Secretaria de Saúde do Distrito Federal vem implementando, de forma organizada, a carteira de 
serviços da Atenção Especializada. Nesse processo, estão envolvidos os responsáveis técnicos, superinten-
dentes, diretores regionais de hospitais e gerentes de regulação da pasta. A carteira é um conjunto detalhado 
de dados sobre os serviços que são oferecidos nos equipamentos de saúde especializados no DF. Sem infor-
mação, é impossível planejar saúde, impossível que a população conheça os serviços. 
 Para compor essa carteira, os responsáveis pelos serviços auxiliaram os diretores de hospitais e su-
perintendentes regionais fazendo uma descrição detalhada do grupo de patologias e do conjunto de proce-
dimentos realizados nas unidades de saúde do DF voltados à atenção especializada. Todas essas atividades 
estão sendo cadastradas no sistema de prontuário eletrônico da Secretaria de Saúde. A atenção especializada, 
no DF, é formada por:

• 16 hospitais (11 hospitais regionais e 5 unidades de referência distrital);
• 23 policlínicas;
• 17 Centros de Atendimento Psicossocial (CAPs);
• 6 UPAs (São Sebastião, Recanto das Emas, Samambaia, Ceilândia, Sobradinho e Núcleo Bandeirante);
• 2 Centros Especializados em Reabilitação (CERs);
• Centro de Orientação Médico-Psicopedagógico (Compp);
• Adolescentro;
• Instituto de Saúde Mental (ISM);
• Casa de Parto de São Sebastião (única casa de parto existente no DF, pertence à Região de Saú-

de Leste e se classifica como unidade extra-hospitalar, distante 20 km do hospital de referência 
(Hospital da Região Leste);

• Dois hospitais contratualizados: Hospital Universitário de Brasília (HUB) e Instituto de Cardio-
logia do Distrito Federal (ICDF).

 Esse conjunto de equipamentos tem um papel complementar às unidades básicas de saúde (UBSs), 
que são a porta de entrada da rede.

Saúde reorganiza gestão de órteses, próteses e materiais especiais; filas zeradas e menos judicialização
 A Secretaria de Saúde do DF criou, em novembro de 2016, uma Diretoria de Programação de Órte-
ses, Próteses e Materiais (Dipop) para reorganizar da área, foco de críticas e judicialização. Inicialmente, foi 
realizado um diagnóstico da situação, que detectou três principais gargalos: falta de rotina de programação 
de aquisição, falta de fluxos de OPME e catálogo de materiais incompatível com a demanda da rede SES.
Nesse sentido, foram elaborados planos de gestão envolvendo a correta programação da aquisição de 
OPME e a sistemática de seus fluxos, que foram, inúmeras vezes, questionados pelo Tribunal de Contas do 
Distrito Federal (TCDF – decisões mais recentes 6098/2016 e 2739/2017); bem como uma higienização do 
catálogo. Com reorganização da área, as melhorias na prestação dos serviços começaram a ser observadas. 
Em relação à programação, ocorreu um aumento no número de Atas de Registros de Preços vigentes para 
OPME. No início 2017, havia duas atas, mas esse ano foi encerrado com 68 atas. 
 Já em 2018, foram 93 Atas de Registros de Preços válidas e, com isso, foram adquiridos 32.012 
OPMEs cirúrgicos e 4.568 OPMEs ambulatoriais para abastecer a rede, atendendo às necessidades da po-
pulação. Além disso, as filas de espera foram zeradas, diminuindo, consideravelmente, o número de judicia-
lizações para OPME. 

 Em 2018, foram respondidas 49,71% demandas judiciais a menos, relativas a desabastecimento, do 
que as registradas em 2017. Isso ocorreu graças ao incremento do número de servidores lotados na Dipop e 
em sua gerência, possibilitando maior controle e programação das OPMEs, sistematização no acompanha-
mento dos processos em andamento e acompanhamento do estoque dos materiais. Essas medidas identifi-
cam os pontos de ressuprimento, evitando o desabastecimento. 
 A Comissão de Padronização de OPME também realizou uma “higienização” do catálogo de itens, 
passando de 7.348 códigos, em 2017, para 1.014 códigos em 2018. Atualmente, esses códigos estão sendo 
revisados pela área técnica a fim de padronizar novos itens ou despadronizar códigos duplicados, ou que não 
representam mais uma demanda da rede.
 As mudanças adotadas pela Dipop foram auditadas pelo TCDF, que emitiu o Relatório nº 14.528/2018-
e, concluindo que as medidas adotadas são satisfatórias para a correta gestão de OPME na rede SES.

ATENÇÃO DOMICILIAR

Saúde organiza Atenção Domiciliar no DF
 A Secretaria de Saúde do DF, por meio da Portaria nº 55, de 16 de janeiro de 2018, estabeleceu as 
normas e as diretrizes referentes à organização da Atenção Domiciliar da rede pública do Distrito Federal.
As mudanças se inserem no conjunto de reformas que vêm sendo implementadas no sistema de saúde do 
DF, visando garantir o acesso ao cuidado integral em saúde de forma resolutiva.
 A Atenção Domiciliar é uma modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou complementar às já 
existentes, caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doen-
ças e reabilitação prestadas em domicílio, com garantia de continuidade de cuidados e integrada às Redes de 
Atenção à Saúde (RAS).
 A modalidade é indicada para usuários que, estando em estabilidade clínica, necessitam de atenção 
à saúde em situação de restrição ao leito ou ao lar, de maneira temporária ou definitiva, ou em grau de vul-
nerabilidade, no qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna para tratamento, paliação, 
reabilitação e prevenção de agravos, tendo em vista a ampliação de autonomia do usuário, família e cuidador.
 O encaminhamento para o Serviço de Atenção Domiciliar é realizado (por qualquer serviço ou pro-
fissional de saúde), incluindo o fluxo de desospitalização ou de demanda espontânea, desde que obedecidos 
os critérios de elegibilidade.
 As ações e serviços são prestados por equipes multiprofissionais bem treinadas para solucionar os 
problemas de saúde e garantir o conforto ao paciente e sua família. Existem várias modalidades de atenção 
domiciliar. Cada caso passa por uma avaliação para que se indique a mais adequada. Ao todo, são 16 Núcleos 
Regionais de Atenção Domiciliar (NRAD) no Distrito Federal, que atendem, no momento, 1.090 pacientes. 
 Além disso, o DF, a fim de desospitalizar pacientes estáveis, dependentes apenas de ventilação me-
cânica invasiva, que, até 2012, ocupavam leitos de Unidade de Terapia Intensiva, passou a desospitalizá-los 
para acompanhamento domiciliar por meio de empresa contratada pela Secretaria de Saúde do DF. No total, 
são 51 pacientes acompanhados por essa modalidade de serviço (home care). 
 Após a Portaria nº 825, de 25 de abril de 2016, do Ministério da Saúde, em que o uso de ventila-
ção mecânica invasiva (VMI) domiciliar passou a ser normatizado para acompanhamento pelos profis-
sionais dos NRADs, desde que capacitados para isso, o Distrito Federal vem capacitando profissionais 
e qualificando as equipes, a fim de, num futuro próximo, possuir leito domiciliar para retaguarda desse 
perfil de pacientes.
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ORGANIZAÇÃO DAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS

Mudanças nas UPAs organizam fluxo de atendimento dos usuários
 Classificar e conduzir, adequadamente, os casos de grave, média e baixa complexidade nos prontos-
-socorros é um dos grandes gargalos que a Secretaria de Saúde começou a reverter no Distrito Federal. Uma 
série de mudanças vem sendo adotadas, gradativamente, para corrigir o fluxo do atendimento dos pacientes, 
que devem ser redirecionados para a unidade correspondente à sua queixa. A ideia é articular o serviço de 
urgência e emergência entre Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 
e hospitais, que cuidarão dos casos segundo critérios de gravidade e urgência. Para isso, todos os serviços 
vêm recebendo reforços.
 Mesmo o primeiro nível, a Atenção Primária à Saúde (APS), que representa a porta de entrada do sis-
tema, contribui para reordenar o fluxo de atendimento dos pacientes que necessitam de serviços de urgência 
e emergência. Os profissionais da APS vêm reservando parte da agenda para atender urgências mais simples, 
que não necessitem de estruturas como as das UPAs e hospitais, com o atendimento às demandas espontâneas 
pelas UBS. Hoje, mais de 50% dos atendimentos das UBSs do DF são feitos em demanda espontânea, após 
classificação de risco. Houve ampliação do horário de funcionamento de 45 UBSs, inclusive aos sábados.  
 Aproximadamente, 70% dos atendimentos realizados em hospitais e UPAs poderiam ser realizados 
em UBSs, porque os casos não necessitam de atendimento em um nível de atenção mais complexo.

Outra mudança recente ocorreu nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h). Criadas com o intuito 
de contribuir para desafogar os prontos-socorros hospitalares, elas deveriam ser responsáveis pelos casos 
de gravidade intermediária, que não necessitam de um aporte hospitalar, mas que exigem mais cuidados do 
que uma UBS pode oferecer, mas acabaram se transformando em emergências de hospitais, absorvendo, 
inclusive, pacientes que deveriam ser atendidos nas UBSs.
 Para reordenar os fluxos, o Colegiado de Gestão da Secretaria de Saúde publicou a Deliberação nº 
14 para readequação das UPAs 24 horas, em conformidade à orientação da Portaria nº 10, do Ministério da 
Saúde. A nova classificação depende do número mínimo de médicos que cada uma delas possui por plantão, 
diferente do critério antigo, que considerava a estrutura física e a quantidade populacional da região.
 As UPAs contam com salas de observação, que são individuais para pacientes com doenças infec-
tocontagiosas, e salas para estabilização do paciente grave. Ele recebe o natendimento necessário até que 
o quadro clínico seja estabilizado para removê-lo para um hospital. Nessas salas, existem equipamentos de 
terapia intensiva para atender casos extremos, se houver necessidade.
 A estratégia consiste em avaliar os pacientes de acordo com a classificação de risco, podendo ser 
liberados ou permanecer em observação por até 24 horas. Quando o suporte da UPA não for suficiente, o 
paciente deve ser removido para um hospital de referência.
Com a readequação, as UBSs passam a atender pacientes de baixa complexidade, as UPAs recebem pacientes 
de gravidade intermediária e graves para estabilização, e os hospitais ficam com a demanda de alta comple-
xidade, já que possuem estrutura, equipes e aparelhos condizentes para os casos graves.

Saúde reorganiza o acesso aos prontos-socorros
 Agora, quem procurar um hospital da rede pública de saúde em situações de baixa complexidade 
será orientado a buscar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais perto de casa. O protocolo, instituído pela 
Portaria nº 386, de 27 julho de 2017, que reorganiza os procedimentos no pronto-socorro, entrou em vigor 
em 3 de novembro daquele mesmo ano. Assim, os prontos-socorros passam a ter quatro unidades princi-
pais: de medicina de emergência (antiga clínica médica); de trauma, para pacientes que sofreram acidentes; 
de emergência obstétrica, para gestantes; e de emergência pediátrica, para atendimento emergencial a crian-
ças. Além dessas, mais duas atendem por livre demanda — a ortopedia e a oftalmologia.
 As alterações na forma de acesso aos prontos-socorros são mais um passo na reestruturação da rede 
pública de saúde, com o fortalecimento da Atenção Primária. A regulamentação para os serviços de emer-
gência ocorre de acordo com a classificação de risco, realizada pela equipe de enfermagem, que identifica os 
sintomas do paciente e determina o atendimento necessário diante da gravidade do caso.
 Os pacientes que acessam serviços de urgência, mas são classificados como baixo risco, azul ou 
verde, passarão a ser referenciados para as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), local adequado para conduzir 
esses casos. No processo de reforma da Atenção Primária à Saúde, as UBSs seguiram a Estratégia de Saúde 
da Família e passaram por uma série de adequações, incluindo a expansão do atendimento.
Caso o paciente apresente algum sintoma crônico, mas de baixa complexidade, em um horário em que não 
seja possível o atendimento em UBS — como à noite ou em finais de semana — deve ser encaminhado para 
uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA).
 DESAFOGAR EMERGÊNCIAS – Toda a reorganização do fluxo de pacientes possibilita que a 
rede priorize o atendimento de emergência para quem realmente precisa dele.
A maior parte dos casos que, atualmente, chega aos prontos-socorros tem a possibilidade de ser tratada na 
Atenção Primária. Nesse sentido, a organização do atendimento contribui para aliviar o problema de super-
lotação dos prontos-socorros da rede.
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Saúde capacita servidores sobre protocolos de acolhimento e classificação de risco
 O 1º Ciclo de Capacitação de Multiplicadores nos Protocolos de Acolhimento e Classificação de 
Risco ocorreu em maio de 2018. O curso contou com a participação de 48 profissionais de Unidades de 
Pronto-Atendimento (UPAs) e emergências de todas as regiões de saúde do DF. O objetivo da capacitação 
é melhorar a qualidade, no pronto-atendimento, dos usuários, seja nas unidades básicas de saúde, emergên-
cias hospitalares ou pré-hospitalares, com consequências positivas para a população e para as equipes que 
realizam atendimento nesses serviços. 
 No dia 17 de maio, ocorreu a abertura do evento, quando foram expostas a Política Nacional de 
Humanização e a Rede de Urgência e Emergência da rede pública do Distrito Federal. Ainda no primeiro 
dia, foram abordados o protocolo de acolhimento e a classificação de risco obstétrico. No segundo dia (18), 
foram apresentados o protocolo de acolhimento e a classificação de risco pediátrico e o clínico adulto. Du-
rante o curso, foram planejadas oficinas para replicação da capacitação nas regiões de saúde. Nos dias 24 e 
25 de maio de 2018, ocorreu o segundo ciclo, com a participação de mais 40 servidores.

Saúde investe no fortalecimento do Samu
 O fortalecimento da atuação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi uma das 
prioridades, entre as medidas estratégicas adotadas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A estrutura, 
considerada de grande relevância para prestar serviços essenciais à população, é regionalizada como deter-
mina o Decreto nº 38.488, de 13 de setembro de 2017. A Diretoria do Samu 192 é formada por dois núcleos: 
Educação em Urgências e Assistência Farmacêutica; duas centrais: Regulação de Urgências e Informações 
Toxicológicas e Atendimento Psicossocial, além de duas gerências: Mobilidade em Urgência e Atendimento 
Pré-Hospitalar Móvel. Esta última está organizada em sete núcleos de atendimento pré-hospitalar descen-
tralizados: Norte, Sul, Sudoeste 1, Sudoeste 2, Oeste, Centro-Norte e Leste e Centro-Sul.
 ESTRUTURA DO SERVIÇO – Atualmente, os sete Núcleos de Apoio Pré-Hospitalar se subdivi-
dem em 29 bases descentralizadas, com 38 ambulâncias: 30 delas vinculadas ao modelo Unidade de Suporte 
Básico (USB), tripulada por condutor de emergência e dois técnicos em enfermagem, e 8 são do tipo Uni-
dade de Suporte Avançado (USA), com um médico, um enfermeiro e o condutor de emergência.
 A população também pode contar com o helicóptero Aeromédico, equipado para prestar serviço 
pré-hospitalar avançado, realizado por uma equipe composta por piloto, tripulante operacional, médico e 
enfermeiro. A frota do Samu também é composta por 20 motocicletas, as motolâncias. Elas são usadas em 
chamados que precisam de rapidez, ou que tenham difícil acesso e nos casos em que é necessário driblar o 
trânsito. O veículo é utilizado, por exemplo, para atender casos de parada cardíaca, quando os procedimen-
tos iniciais devem começar em 10 minutos. Nos finais de semana, as equipes também utilizam as bikelâncias 
para fazer rondas no Zoológico e no Parque da Cidade. As ambulâncias reabilitadas pelo Ministério da Saúde 
também passaram a contar com contrato de seguro desde julho de 2017. Além disso, a manutenção dos ve-
ículos é realizada regularmente, de forma corretiva e preventiva. Vale destacar que 30% da frota constituem 
uma reserva para substituição de viaturas em manutenção.
 EQUIPE – São 962 servidores que formam equipes multidisciplinares, compostas por médicos, 
enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, técnicos em enfermagem, condutores de emergência, técnicos, 
analistas administrativos e administradores.
 PRODUTIVIDADE E REDE – O Distrito Federal implantou o Samu em agosto de 2005 com a 
finalidade de prestar socorro à população em casos de urgência e emergência. São oito mil atendimentos in 
loco, além de 78 mil teleatendimentos mensalmente.
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HOSPITAL DE BASE MUDA 
PARA CONTINUAR MODERNO

Em 2018, Brasília e seu maior hospital completaram 58 anos. 
Ambos foram atravessados pelo tempo, cumpriram objetivos, 
conquistaram êxitos, enfrentaram grandes desafios. Ao longo 
da história, os mecanismos de gestão, em um e outro caso, 

foram ficando obsoletos, pouco eficientes, extemporâneos. Nesse sentido, 
precisam ser renovados, atualizados. Ao nascerem no mesmo ano, vinculados 
ao ideário futurista, Brasília e o Hospital de Base assumiram o compromisso 
de serem sempre modernos, desvinculados do que é ultrapassado, antiquado, 
ineficiente. Portanto, o compromisso com o futuro mais saudável para o povo 
passa necessariamente pela modernização das formas de gestão pública. É isso 
o que vem ocorrendo no DF. É isso o que ocorrerá doravante com o Hospital 
de Base, agora sob um novo regime jurídico: Instituto Hospital de Base.

BRASÍLIA E HOSPITAL DE BASE, 
IRMANADOS COM A MODERNIDADE

 A capital federal, Brasília, e o Hospital de Base nasceram no mesmo 
ano, respectivamente, em 21 de abril e em 12 de setembro de 1960. Na ori-
gem de Brasília, encontra-se sonho, desejo, visão de futuro, decisão política, 
enfrentamento de obstáculos, execução de um projeto futurista de cidade. 
 O sonho: setenta e sete anos antes de sua inauguração, portanto 
em 1883, São João Bosco havia sonhado com o seu surgimento. 
 O desejo: a história do Brasil registra, desde o século XVIII, aspi-
rações sintonizadas com a interiorização da capital federal.
   A decisão política: embora antes já houvesse movimentos no sen-
tido de viabilizar o que estava previsto desde a Constituição de 1891, e 
mais explicitamente na Constituição de 1946, coube a Juscelino Kubits-
chek efetivar a transferência da capital para o Planalto Central. 
  As objeções: sua construção e o processo de transferência da capital 
para o Planalto Central sofreram todos os tipos de críticas. O projeto: coube 
a Oscar Niemeyer o planejamento arquitetônico de vários prédios da nova 
capital, incluindo o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, o Itamaraty, o 
Congresso Nacional, a Catedral e o Supremo Tribunal Federal. Já o urbanista 
Lúcio Costa ficou responsável pelo Plano Piloto, selecionado em concurso.
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 HOSPITAL DE BASE - Na sua origem, o Hospital de Base nasce numa perspectiva futurista. Já em 
1957, quando foi planejado o sistema de saúde de Brasília, estava prevista a construção de hospitais (Base, Dis-
tritais, Rurais), além das Unidades Satélites e Colônia Hospitalar. Nessa concepção, o Hospital Distrital seria o 
sustentáculo do sistema oferecendo assistência médica, cirúrgica, obstétrica, medicina preventiva. 
 Desenvolvidas em ambulatórios, enfermarias e emergência, as modalidades de ações e serviços fica-
riam sob responsabilidade de profissionais bem qualificados tecnicamente. Em 12 de setembro de 1960, inau-
gura-se o primeiro Hospital Distrital de Brasília – HDB. Em 1968, inicia-se a construção do prédio numa área 
de 300 mil metros quadrados, local onde hoje funcionam os ambulatórios. 
 Após conquistar um excelente padrão de qualidade na prestação de serviços de alta complexidade, 
além de ser referência para outras regiões brasileiras, a unidade passa a ser denominada de Hospital de Base 
do Distrito Federal em 1976. A partir de 1978, com a expansão da rede de saúde em todo o Distrito Federal 
e com a proposta de hierarquização da atenção à saúde, o Hospital de Base mudou seu perfil, restringindo 
o atendimento aos casos de alta complexidade (patologias de alta complexidade ou terciárias). A unidade 
também foi pioneira na formação de médicos do DF na modalidade de residência.
 CONTRASTES - A Brasília dos cartões postais (Plano Piloto), Patrimônio Mundial pela Unesco, é 
indissociável dos problemas das 31 Regiões Administrativas que formam o Distrito Federal, e também está 
vinculada à Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), que compreende o 
Distrito Federal e mais 29 municípios goianos e 4 mineiros. A RIDE é a quarta mais populosa região metro-
politana do Brasil com 4.582.262 habitantes (IBGE, 2017). O DF contribui com uma população estimada de 
3.039.444 habitantes (IBGE, 2017). 
 Quando se comparam as 27 Unidades Federadas, o DF apresenta o maior Índice de Desenvolvi-
mento Humano Municipal – IDHM. Em 2014, o índice atingiu o patamar de 0,839, classificado na faixa de 
“muito alto” (PNUD/IPEA/FJP, 2014)1 .  Mas esse valor médio encobre as desigualdades regionais, o que 
pode ser aferido pelo índice de Gini. 
 Em 2010, a concentração de renda do DF era a segunda maior entre as Unidades Federadas, empata-
da com o Acre, Alagoas e Roraima (0,63) e somente ultrapassada pelo estado do Amazonas (0,65)2 . Quando 
os dados são desagregados de forma intraurbana, as desigualdades internas, ocultadas pelos indicadores 
médios,  sobressaem-se ainda mais, exigindo intervenções específicas dos gestores.
 MODERNIDADE E ATRASO – Assim como o Brasil, o DF desenvolveu sua transição epide-
miológica, decorrente de transformações econômicas e sociodemográficas, de modo diferente dos países 
desenvolvidos. Ao contrário do que ocorreu na Europa e no Estados Unidos, a transição verificada no Brasil 
agregou e sobrepôs perfis da chamada “modernidade” e do “atraso”. O perfil da mortalidade proporcional 
por principais grupos de causas no DF, em 2016, revela que a primeira, a segunda e a terceira causas de 
óbito são, respectivamente, as doenças do aparelho circulatório (25,4%), as neoplasias (20,6%) e as mortes 
violentas (14,7%), que incluem os homicídios e os acidentes de trânsito. 
 Quando o foco passa a ser a morbidade hospitalar, o fenômeno das causas violentas se avulta. De-
pois das internações por gravidez, parto e puerpério, as causas de morbidade violentas ocupam a primeira 
posição entre os capítulos da CID-10. Considerando todas as faixas etárias, ocorreram, em 2017, aproxima-
damentete 17,9 mil internações por esse grupo de causas. 
 Logo em seguida, vêm as afecções originadas no período perinatal, as doenças do aparelho respi-
ratório e as doenças do aparelho circulatório. As doenças infecciosas e parasitárias ainda ocupam posição 

1 PNUD/IPEA/FJP. Radar IDHM. Disponível em atlasbrasil.org.br/2013/data/rawData/RadarIDHM_Analise.pdf.
2 PNUD/IPEA/FJP. Atlas do desenvolvimento humano no Brasil. [2010]. Disponível em atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_
uf/53.

importante como causa de internação. Elas foram responsáveis por aproximadamente 6,6 mil internamen-
tos em 2017. Além disso, é a terceira causa de internação entre menores de 1 no e a segunda na faixa etária 
entre 1 e 4 anos3. Somando-se ao perfil de mortalidade e de morbidade hospitalar, encontra-se a morbidade 
ambulatorial com destaque para hipertensão arterial e diabetes mellitus, tabagismo, sobrepeso e obesidade, 
persistência da tuberculose e hanseníase, pessoas que vivem com HIV/Aids, além da dengue e outras doen-
ças infecciosas.
 REDE DE SERVIÇOS – Ao longo de décadas, foi configurada uma rede de serviços de saúde para 
enfrentamento da complexidade do perfil epidemiológico descrito. No âmbito hospitalar, o Base, localizado 
na Região de Saúde Centro-Sul, constitui uma Unidade de Referência Distrital (URD) para todas as regiões. 
É o que possui a maior quantidade dos leitos de alta complexidade, além de ser a referência para toda Rede 
SUS-DF em neurologia, cirurgia cardíaca, politraumatismo, oncologia e hemodinâmica. São oferecidas 37 
especialidades médicas. 
 Em 2017, dispunha de 692 leitos, dos quais 594 eram gerais e 68, de UTI.  Em dezembro de 2017, ha-
via aproximadamente 3,2 mil servidores vinculados à Secretaria de Saúde do DF lotados no Hospital de Base. 
As maiores frequências eram de técnicos em saúde (1.647), seguidos pelos médicos (768) e pelos enfermeiros 
(283). Opera com um custo anual de R$ 602 milhões. Por lá circulam diariamente cerca de cinco mil pessoas, 
entre profissionais de saúde, pacientes, servidores e acompanhantes. Além da população do Distrito Federal, a 
unidade atende pacientes do entorno e de outros estados como Goiás, Minas Gerais e Nordeste. 

HOSPITAL DE BASE COMEÇA A FUNCIONAR 
EM NOVO MODELO DE GESTÃO

 A população do Distrito Federal recebeu, em 12 de janeiro de 2018, sua mais antiga e tradicio-
nal unidade da rede pública de saúde – o Hospital de Base – funcionando em um modelo de gestão 
mais eficiente, para oferecer ações e serviços qualificados de modo adequado em tempo oportuno.  
Nessa data, o governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg, e o secretário de Saúde, Humberto Fonse-
ca, além de terem anunciado, em coletiva de imprensa, no Palácio do Buriti, o início das atividades do 
Instituto Hospital de Base do Distrito Federal, também visitaram o hospital junto com o novo diretor-
presidente da Unidade, Ismael Alexandrino. 
 A data marcou o primeiro dia de funcionamento efetivo do novo Base, potencialmente diferen-
te daquele visitado pelo secretário de Saúde, em 15 de março de 2016. Nessa ocasião, o chefe da pasta 
constatou, por um lado, a grande envergadura desse patrimônio público do DF no sentido de ofertar 
grande quantidade de ações e serviços com excelência técnica à população. Por outro lado, o secretário 
percebeu obras paralisadas, entraves em processos de licitações, dificuldades em aquisição de material 
e em manutenção de equipamentos, empecilhos na contratação de serviços e de pessoal. 
 Para mudar a situação, a Secretaria de Saúde desenvolveu um processo de trabalho que apostou 
na implantação de um novo modelo de gestão nessa unidade de saúde. Como resultado dessa ação es-
tratégica, em 20 de junho de 2017, a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou o Projeto de Lei 
1.486, que cria o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal. Um novo marco foi instaurado para 
promover eficiência administrativa, maior produtividade, agilidade nos processos de compras e contra-
tação de pessoal e serviços. 

3  DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Saúde. Relatório Anual de Gestão (2017). Brasília, junho, 2018.



74 75

CONTRATO DE GESTÃO INICIA 
NOVO TEMPO NO HOSPITAL DE BASE

 Previsto no Art. 2º da Lei n. 5.899, de 3 de julho 
de 2017, o Contrato de Gestão é um instrumento de 
pactuação estabelecida entre a Secretaria de Saúde e o 
Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHB-
DF) que determina metas, prazos de execução, critérios 
de avaliação de desempenho e indicadores de qualidade 
dos serviços prestados. A assinatura do pacto ocorreu 
em 11 de janeiro de 2018. Um conjunto de 19 metas, 
quantitativas e qualitativas, deverá ser cumprido. Entre 
elas, destacam-se:

•  Aumentar o número de cirurgias de 6,5 mil para 9,2 
mil por ano;

•  Realizar mais de 2 milhões de procedimentos ambu-
latoriais;

•  Reabrir 117 leitos – 107 de enfermaria e 10 da unida-
de de terapia intensiva (UTI);

•  Ter mais autonomia e descentralização;
•  Melhorar o abastecimento de insumos hospitalares;
• Manter equipamentos em pleno funcionamento;
•  Disponibilizar informações sobre a gestão, com 

maior transparência e controle.

EVIDÊNCIAS JÁ ATESTAM O BOM 
DESEMPENHO DA NOVA GESTÃO

 A transformação do Hospital de Base no Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHB), Maior 
unidade hospitalar integrante do Sistema Único de Saúde no DF, o hospital agora se tornou um Serviço Social 
Autônomo, uma alternativa ao modelo tradicional de gestão de unidade pública de saúde. O novo regime pro-
porciona maior agilidade na compra de insumos e contratação de pessoal, ao mesmo tempo em que se propõe 
a oferecer atendimento humanizado e de qualidade nas diferentes especialidades, da emergência às unidades de 
maior complexidade, assegurando melhor relação com a população usuária do SUS. Os primeiros desafios na 
transição foram, além de toda adaptação que uma mudança requer, as intercorrências jurídicas relacionadas 
aos processos seletivos, que atrasaram as contratações e o ritmo das melhorias programadas, aponta a ava-
liação quadrimestral. Em paralelo, tiveram início nesse período novos processos para aquisição de insumos 
e materiais, além de mudanças na administração, na rotina dos trabalhos e nos fluxos de atendimento.
 O 1º Relatório do Quadrimestral de Avaliação do Contrato de Gestão do Instituto Hospital de 
Base4 , de janeiro a abril de 2018, destaca o trabalho árduo da equipe desenvolvido para viabilizar o cum-

4 BRASÍLIA (DF).  Instituto Hospital de Base – IHB 1º Relatório Quadrimestral de Avaliação do Contrato de Gestão (1º 
quadrimestre de 2018). Brasília (DF): IHB, mai. 2018. Disponível em: institutohospitaldebase.com/images/doc/relatorio-
-quadrimestral-de-avaliacao-do-contrato-de-gestao.pdf.  

primento das metas estabelecidas no Contrato de Gestão nº 001/2018-SES-DF. O processo é complexo, 
pois envolve quebra de paradigmas e mudanças na cultura e clima organizacionais. O documento ainda 
reconhece uma série de desafios a enfrentar. Embora o Relatório enumere as conquistas já alcançadas nas 
diversas áreas do IHB, alerta para o seguinte aspecto: “O Instituto se propõe a ser muito mais do que uma 
figura jurídica com processos ágeis de aquisição de insumos e contratação de pessoal. 
 Não serão esses os fatores que comprovarão a eficiência do modelo. O que irá confirmar o suces-
so da implantação é o foco na prestação de serviços com humanização, quantidade e qualidade de forma 
perene. É o legado que o Instituto Hospital de Base pretende entregar à população”5. Embora a mudança 
do modelo de gestão do Hospital de Base tenha ocorrido efetivamente há poucos meses, as evidências de 
melhoria no desempenho da unidade já podem ser percebidas.

Reabertura de salas de cirurgias
• Reabertura de quatro salas de cirurgia. Agora, são 11 em funcionamento e mais a sala de 

recuperação anestésica;
• Aquisição e entrega de dez carrinhos para anestesia, além da formalização de contrato de manutenção 

para os demais equipamentos, para solucionar um dos gargalos que dificultavam o funcionamento das 
salas de cirurgia;

• Aquisição de um vitreófago, geradores cardíacos (provisório e permanente) e laringoscópios, manu-
tenção de cinco arcos cirúrgicos e quatro drylls, além de aquisição de insumos diversos para realização 
das cirurgias;

• Instalação de aparelhos de ar-condicionado nas salas do Centro Cirúrgico permitindo a retomada 
das cirurgias programadas e a abertura de salas de cirurgias anteriormente fechadas;

• Desenvolvimento do Projeto bate-mapa para reestruturar o planejamento das cirurgias progra-
madas evitando a suspensão/cancelamentos dos procedimentos;

• Retomada das atividades neurocirúrgicas;
• Mutirão oncológico (zerou a fila de primeira consulta).

5 BRASÍLIA (DF).  Instituto Hospital de Base – IHB 1º Relatório Quadrimestral de Avaliação do Contrato de Gestão (1º 
quadrimestre de 2018). Op. cit. p. 101.  
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Melhoria no desempenho e produção de serviços de saúde
• Reabertura de 35 leitos de enfermaria;
• Início das cirurgias radioguiadas para as especialidades de mastologia e cirurgia oncológica;
• Aumento de 111% no número de internações cirúrgicas;
• Incremento de 109% no número de internações clínicas;
• Aumento de 103% na produção de cirurgias programadas;
• Incremento de 33% no número de consultas realizadas;
• Aumento de 25% no número de atendimentos de emergência.

Contratação de profissionais e desenvolvimento de pessoal
• Realização de três processos seletivos: 1º - 708 vagas para a Assistência (mais de 10 mil inscritos); 

2º - 66 vagas para a Administração (mais de 6,5 mil inscritos) e 3º - 31 vagas para Equipe Médica 
e Técnica de Oncologia e Radioterapia (mais de 1,7 mil inscritos);

• Contratação de superintendentes, membros da estrutura corporativa e chefias de áreas;
• Elaboração de mais de 100 descrições de cargos das áreas corporativas para subsidiar o Plano de 

Cargos e Carreira a ser elaborado; 
• Desenvolvimento do Plano de Movimentação Interna com o propósito de motivar o time de servidores;
• Desenvolvimento de Plano de Capacitação dos Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem;
• Implantação de um sistema de ponto provisório para celetistas, mas para que seja o modelo a ser 

utilizado como solução definitiva para celetistas e estatuários em, no máximo, cinco meses após a sua 
implantação.

Aperfeiçoamento da ação comunicativa
• Produção de um kit de eventos (púlpito do IHB, pedestal e microfone);
• Elaboração de cartilhas digitais de informações para televisores do pronto-socorro e da portaria 

central do IHB;
• Confecção de cartazes e placas de sinalização para o ambulatório, o pronto-socorro, a portaria 

central e o laboratório enteral;
• Criação de contas do IHB no Facebook e Instagram para divulgação de notícias.

Fortalecimento do ensino e pesquisa
• Acolhimento de 303 residentes (médicos e multiprofissionais);
• Mapeamento e redefinição dos processos de trabalho e competências (COREME, COREMU, 

NEPS, CECE, GENP - residências, estágios, visitas técnicas e treinamento em serviço);
• Criação da Secretaria Integrada de Gestão Acadêmica (SIGA) e mapeamento dos espaços 

de ensino existentes e em potencial e estabelecimento de modelo e fluxo de elaboração de 
projetos de cursos/ treinamentos;

• Realização de convênios/termos de cooperação que permitam a disponibilização de artigos científicos 
pelo sistema de comutação bibliográfica;

• Criação da Rede de Pesquisa do IHB e pactuação das linhas prioritárias de pesquisa com a área técnica;
• Início das atividades do Comitê de Ética em Pesquisa do IHB, aprovação do regulamento de pes-

quisa no IHB, definição de estratégia de monitoramento de todo o ciclo de produção científica e 
elaboração de um plano de divulgação de publicações em periódicos científicos em cada unidade 
assistencial no IHB;

• Definição de protocolos clínicos prioritários com a área técnica e apresentação do fluxo de 
incorporação de tecnologias aos gestores do IHB;

• Pactuação com a gestão para criação de comissões de incorporação de OPME e materiais médico-
-hospitalares e composição da Comissão de Farmácia e Terapêutica para incorporação de medica-
mentos.

Modernização do planejamento e gestão
• Desenho dos novos processos de aquisição de insumos; planejamento de cirurgias; gestão da 

informação; desenvolvimento, capacitação e formação de pessoal; acolhimento; gestão de medi-
camentos, transporte de pacientes interna e externamente;

• Elaboração e implementação de formulários para institucionalização de padrões e protocolos de 
cirurgia segura, avaliação de desempenho, controle de gastos e cuidado com o paciente, além de 
implementação de medidas para controle de entrada no centro cirúrgico.

Aquisição e manutenção de equipamentos
• Troca de todos os extintores;
• Consertos de equipamentos inoperantes há meses e celebração de contratos de manutenção;
• Aquisição de novos equipamentos, permitindo a abertura de salas de cirurgias e desbloqueio de leitos;
• Instalação de equipamentos de ar condicionado no centro cirúrgico e central de esterilização 

de material;
• Troca do tubo RX do tomógrafo Siemens® e sua consequente reativação no Núcleo de Radiologia;
• Substituição dos tubos de endoscopia e videocolonoscopia.

Recuperação de serviços
• Conclusão da reforma da Farmácia Central;
• Conclusão da reforma do Laboratório de Enteral, do Núcleo de Nutrição e Dietética. O serviço 

havia sido interditado pela DIVISA;
• Instalação, em um único espaço físico, de todo o Núcleo Patologia Clínica, com funcionamento 24h, 

absorvendo todas as demandas, configurando o Núcleo Técnico Hospitalar – NTH da Patologia Clínica;
• Criação e sistematização do serviço de acolhimento, no setor de emergência, às pessoas em situ-

ação de violência sexual que buscam atendimento médico, psicológico e social imediato;
• Aquisição de fontes radioativas padrão e contratação de transporte de material radioativo, ações 

para cumprir as exigências da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) para reabertura 
do quarto terapêutico cuja obra foi concluída.

Melhoria da tecnologia da informação 
• Aquisição de sistemas para melhorar a gestão dos materiais das farmácias (Alphalink), a ges-

tão de compras (Bionexos), a consolidação e visualização de forma estruturada dos dados 
abertos do Ministério da Saúde (dbSaúde), e software para a edição de fotos, ilustrações e 
vídeos pela Assessoria de Comunicações. 

Agilidade nas compras e contratos
• Aquisição de medicamentos (oncológicos e outros) no valor de 3 milhões de reais;
• Realização de evento com mais de 150 fornecedores para apresentação do regulamento de compras;



78 79

• Implantação de processos e papéis que refletem o novo regulamento de compras;
• Realização de pedido de cotação para compra de materiais, medicamentos de uso comum, medica-

mentos oncológicos e insumos laboratoriais;
• Aquisição de enxoval (2.000 lençóis e roupas). 

USUÁRIOS REALIZAM 
PRIMEIRA AVALIAÇÃO DO IHB

 Para avaliar a satisfação e a percepção dos usuários atendidos no Instituto Hospital de Base, com vistas 
ao aprimoramento da qualidade do atendimento, foi aplicado, entre os dias 5 e 23 de março de 2018, um questio-
nário a uma amostra de 1.199 pessoas atendidas na emergência, nos ambulatórios e em unidades de internação.
Nessa pesquisa de opinião, adotou-se o método NPS (Net Promoter Score), um indicador bastante usado 
em instituições para compreender e gerir a experiência do usuário. O objetivo do NPS é determinar um ín-
dice de satisfação facilmente interpretável e que pode ser comparado ao longo do tempo ou entre diferentes 
instituições. Onze itens foram avaliados: recepção, enfermagem, médicos, nutrição, fisioterapia, alimentação, 
laboratório, exames de imagem, estrutura, higiene e tempo de espera. As notas variam entre zero a dez na 
avaliação inicial. O NPS leva em consideração a nota e as proporções obtidas. Posteriormente os itens são 
classificados em zonas: excelência, qualidade, aperfeiçoamento e crítica.
 RESULTADOS - Considerando todas as áreas, os itens avaliados médicos e nutrição ficaram na 
zona de “qualidade”. A recepção, enfermagem, fisioterapia, alimentação, laboratório e exames de rotina fo-
ram classificados na zona de “aperfeiçoamento”. Já a estrutura, higiene e o tempo de espera se enquadraram 
na zona “crítica”. A condição de “excelência” só foi atingida pelo atendimento da equipe médica e labora-
tório no setor de internação.
 CRÍTICAS - As principais críticas relatadas pelos usuários foram: falta de materiais (lençol, me-
dicamentos, equipamentos etc) (25%), demora no agendamento de consultas, exames e cirurgias (24%), 
problemas na estrutura (falta de ventilação, cadeiras quebradas, falta de bebedouros, etc.) (22%), demora no 
agendamento (19%) e problemas vinculados à qualidade do atendimento (10%). 
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CONHEÇA O PROCESSO 
DE CRIAÇÃO DO INSTITUTO 
HOSPITAL DE BASE

O QUE É O IHB?

 O Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF) é um Serviço Social Autônomo criado 
pelo Poder Executivo do DF, mediante autorização da Lei nº 5.899, sancionada pelo governador de Brasília, 
Rodrigo Rollemberg, em 3 de julho de 2017. Constitui uma “pessoa jurídica de direito privado sem fins lu-
crativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, com o objetivo de prestar assistência médica qualificada 
e gratuita à população e de desenvolver atividades de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, em co-
operação com o Poder Público” (Art. 1º).

POR QUE FOI CRIADO?

 A criação do Instituto Hospital de Base se fundamenta em razões que podem ser agregadas em 
dois grandes polos. O primeiro se refere a necessidades geradas por um perfil epidemiológico que sobre-
põe doenças e agravos não transmissíveis, doenças infecciosas que expressam a persistência do “atraso” 
ou que emergiram ou reemergiram nas últimas décadas.  
 O segundo é relativo ao atendimento demandado por esse perfil que pressupõe uma rede de ser-
viços de saúde com acesso universal e equânime para garantir a integralidade do cuidado. Hoje os gestores 
públicos enfrentam um problema: a demanda pelos serviços aumentou e os recursos encolheram. Brasília 
tem uma das maiores proporções de pessoas que dependem do SUS (75%), enquanto em outras capitais, a 
frequência fica em torno de 45%. Além disso, os modelos de gestão vigentes nos serviços são, em muitos 
casos, ineficientes. 
 Verificam-se problemas, como falta de agilidade para repor insumos, consertar equipamentos, con-
tratar serviços. Isso tem consequência direta na produtividade e qualidade dos serviços prestados. O Hospital 
de Base vincula-se ao nível terciário da atenção à saúde, o que demanda a realização de procedimentos de alta 
complexidade. Nesse sentido, a eficiência do modelo de gestão é fundamental para que possa exercer plena-
mente e com a agilidade sua missão. Por isso que a mudança foi imperativa.

COMO SE DESENVOLVEU O PROCESSO?

 O processo de criação do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal durou aproximada-
mente um ano e três meses, se no início desse intervalo de tempo for destacada a aprovação pelo 
Conselho de Saúde (27/09/2016) da proposta de mudança do modelo de gestão e no final, a assinatura 
do Contrato de Gestão entre o IHB e a Secretaria de Saúde do DF (11/01/2018), quando começam 
efetivamente as atividades do novo Base. Como ocorre em todas as grandes transformações, o cenário 
é caracterizado por dificuldades, empecilhos e conflitos de interesses. E nesse contexto se configuram 
agregações de atores que disputam a hegemonia da posição a favor ou contra a validade do projeto. 

Numa conjuntura como essa, sempre emergem o confronto de argumentos, as discussões, os debates, 
as polêmicas, as críticas, as incompreensões, a competição, a rivalidade. Mas também alianças e parce-
rias são estabelecidas em apoio à proposta de mudança, elogios e aplausos reforçam a necessidade da 
transformação, compreensão e colaboração dos servidores fortalecem o projeto.
 Nesse sentido, a Secretaria de Saúde do DF desenvolveu várias frentes de trabalho para garantir a 
viabilidade do projeto que mudou o regime jurídico e o modelo de gestão do Hospital de Base. Estas ações 
ocorrem de modo ora sequencial ora simultâneo. São elas: a ação técnica, a construção da legitimidade, a 
ação política, os marcos legal-normativos e a ação jurídica. 

AÇÃO TÉCNICA  
 Com o objetivo de alcançar a excelência técnica do projeto, gerentes, peritos e profissionais da 
Secretaria de Saúde com o apoio de especialistas, e em parceria, com órgãos do Poder Legislativo e do 
Ministério Público, elaboraram o arcabouço técnico-normativo do projeto, que serviu de base para a Lei, 
Decreto, portarias, estatutos, regimentos.

CONSTRUÇÃO DA LEGITIMIDADE 
 Pautado na ação comunicativa, o processo de construção de legitimidade do projeto focou duas 
grandes perspectivas. A primeira converge para a advocacy do projeto. O objetivo é, após sensibilização, 
conquistar aliados para a defesa da causa. A segunda se concentra no desenvolvimento de estratégias que 
renovem e fortaleçam o pertencimento dos servidores ao novo Base.
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Advocacy
 O uso do termo inglês advocacy, embora não tenha uma tradução consensual em português, vem sen-
do popularizado quando se aborda a defesa de causas de interesse público. O processo de advocacy ocorre tan-
to no âmbito da sociedade civil quanto no âmbito governamental quando se buscar influenciar, por exemplo, 
políticas públicas e projetos de lei. O processo em defesa da causa da mudança do regime jurídico e do modelo 
de gestão do Hospital de Base constituiu advocacy. Nesse sentido, ao longo do tempo, foi sendo elaborado um 
discurso no qual se destacavam as críticas ao antigo modelo e os benefícios do novo na perspectiva de garantir 
serviços de saúde de qualidade à população de modo mais eficiente. Esse discurso foi se consubstanciando sob 
a forma de teses a serem defendidas no âmbito da Secretaria de Saúde, especialmente no próprio Hospital de 
Base, e em entrevistas aos meios de comunicação, nas redes sociais, nos debates e reuniões com servidores, nos 
encontros com atores estratégicos do Poder Executivo, Poder Legislativo e Ministério Público.

Dez razões para apoiar as mudanças no Hospital de Base:
1. Controle exclusivamente público e gestão mais democrática.
2. Gestão orientada por metas, resultados e indicadores de qualidade.
3. Melhora do acesso a informações para subsidiar o planejamento e o controle pelos órgãos de fiscalização.
4. Blindagem política da administração.
5. Maior autonomia para realizar compras, contratar serviços e pessoal.
6. Melhor abastecimento de medicamentos e outros insumos hospitalares.
7. Eficiência na manutenção e substituição de equipamentos.
8. Agilidade na reposição dos recursos humanos.
9. Garantia dos direitos dos atuais servidores.
10. Melhor oferta de ações e serviços de saúde para a população.

A B C da advocacy do projeto

A
Agilidade - A mudança proporciona mais celeridade às contratações. O processo seletivo se rege por um 
manual próprio de contratações, mais ágil que o concurso público. A compra de medicamentos assim como 
outros insumos seguirá as normas expressas no manual próprio de compras, de forma mais rápida do que 
determina a Lei de Licitações. Vale destacar que em ambos os processos serão observados os princípios da 
publicidade, da impessoalidade, da moralidade, da economicidade e da eficiência.
Aposentadoria dos servidores - As regras relativas à aposentadoria do servidor público do Base não mu-
dam com a implementação do instituto. A contagem do tempo de serviço dos antigos servidores continuará 
sendo feita pelo regime estatutário, e a Secretaria de Estado de Saúde será responsável pela aposentadoria. 
Já os novos trabalhadores selecionados estarão regidos pelas normas da CLT.
Autonomia - A alteração do regime jurídico para Serviço Social Autônomo, regido pelo direito privado, 
permitirá que a unidade tenha maior autonomia para executar seu próprio orçamento, realizar suas próprias 
compras, além de melhorar o abastecimento de insumos, as condições de trabalho e a qualidade dos serviços 
prestados à população.

B
Beneficência - O IHBDF poderá pleitear certificado de entidades beneficentes de assistência social na 

forma do art. 3º, parágrafo único, da Lei federal nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, com o apoio da 
Secretaria de Estado de Saúde.

C
Cabide de empregos - Não há risco de o IHB ser transformado num “cabide de empregos”. No contexto 
das críticas, cita-se o exemplo do que ocorreu com o Instituto Candango de Solidariedade, que fez contra-
tações de trabalhadores, mas posteriormente os cederam a outros órgãos da Administração. As críticas são 
infundadas, pois o sistema evoluiu, e o acórdão do STF na ADI 1.864, em 2008, passou a exigir um processo 
seletivo público e impessoal, o que está estabelecido expressamente no projeto. Além disso, proíbe-se a ces-
são de trabalhadores do IHB não somente para outra unidade de saúde, mas também para qualquer órgão 
ou entidade pública ou privada. Todos os contratados passarão pelo processo seletivo, que será auditado 
pelos órgãos de controle.
Conselho de Saúde do Distrito Federal - O Conselho de Saúde do Distrito Federal “promove o controle 
social do contrato de gestão [do IHBDF] durante o seu desenvolvimento e recomenda, a qualquer tempo, a 
adoção das medidas que julgue necessárias para corrigir falhas ou irregularidades que identifique no atendi-
mento à população” (Art. 2º XVII Lei nº 5.899, de 3 de julho de 2017).
Conselho de Administração - Composto de 11 membros, o Conselho de Administração é órgão de dire-
ção do IHBDF reunindo-se trimestralmente. O Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal, como 
membro nato, é seu Presidente. Cinco conselheiros e seus suplentes são indicados e designados pelo Go-
vernador do Distrito Federal e mais cinco conselheiros e seus suplentes são indicados por entidade com 
representatividade técnica em área de saúde (1),  por entidade da sociedade civil representativa dos usuários 
do SUS do Distrito Federal (1), pelo Conselho de Saúde do Distrito Federal (1), pelos trabalhadores ocu-
pantes de cargos e empregos de nível superior da área de saúde do IHBDF  (1) e pela Câmara Legislativa 
do Distrito Federal (1).
Contratações - “O contrato de gestão assegura ao IHBDF autonomia para contratação e administração de 
pessoal sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, de forma a assegurar a preservação dos mais 
elevados e rigorosos padrões de atendimento à população (Art. 2º VIII Lei nº 5.899, de 3 de julho de 2017).
Contrato de gestão - É um instrumento, com validade de 20 anos, podendo ser prorrogado ou renovado, 
que define as atribuições, as responsabilidades e as obrigações do Poder Público e do IHBDF. Observando os 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade, o Contrato de 
Gestão deve especificar o programa de trabalho proposto pelo IHBDF, estipular as metas a serem atingidas 
e os respectivos prazos de execução. Além disso, o instrumento expressa os critérios objetivos de avaliação 
de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e produtividade, atendendo ao quadro 
epidemiológico e nosológico do Distrito Federal e respeitando as características e a especificidade da entidade 
Controle de frequência dos profissionais - A tendência é a manutenção do controle eletrônico de frequ-
ência para todas as categorias profissionais, haja vista a necessidade de fiscalização e prestação de contas. As 
normas serão definidas pela política organizacional estabelecida pela Diretoria Executiva. 

D
Desburocratização - As rotinas dos processos internos, principalmente aqueles relacionados a contrata-
ções de bens e serviços e à admissão de pessoal, serão simplificadas e modificadas para agilizar a prestação 
de serviços, mas sempre serão respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publici-
dade, eficiência e economicidade.
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Direitos dos servidores - A mudança preservará todos os direitos dos atuais servidores concursados do Hos-
pital de Base, pois permanecerão regidos pela Lei Complementar 840/2011. Eles poderão optar se preferem ser 
cedidos ao IHB, com a garantia de preservação de todos os direitos advindos do regime jurídico estatutário, ou 
se desejam ser remanejados para outros serviços da Secretaria de Saúde. Os que optarem pelo Base continuarão 
sendo remunerados pela Secretaria de Saúde e o valor dos seus salários será descontado da orçamentação do IHB-
DF. E se a opção tiver sido feita dentro de um prazo de 180 dias da instalação do instituto, ficam dispensados de 
processo de seleção. Além disso, poderão ocupar cargos de gestão e de assessoria no hospital, sendo remunerados 
pelo próprio instituto. Se não desejarem ser cedidos ao IHDBF, poderão ser aproveitados em outras unidades de 
saúde, já que há carência de pessoal em vários pontos da rede. Os servidores que possuem um cargo no serviço 
público poderão também, se quiserem, ser contratados pelo Base em regime da Consolidação das Leis do Traba-
lho (CLT), mantendo, assim, dois vínculos. Servidores do Base que venham a se aposentar, e queiram continuar 
trabalhando na unidade, poderão ser contratados pelo regime CLT, sem passar por processo seletivo. 
Direito privado - O IHB é um serviço social autônomo, tem natureza pública, mas será regido pelas nor-
mas do direito privado, o que possibilitará maior agilidade e eficiência nos processos de compras, contrata-
ção de serviços e admissão de pessoal.
Diretoria Executiva - É composta de diretor-presidente, diretor-vice-presidente e até três diretores, eleitos 
para mandato de três anos pelo Conselho de Administração, admitida a reeleição.
Diretor-presidente - É indicado pelo presidente do Conselho de Administração, e seu nome deve ser apro-
vado pelo Conselho de Administração e ratificado pelo governador do Distrito Federal.

E
Eficiência - O cumprimento dos objetivos e metas do IHB será pautado pela eficiência, produzindo assim 
o melhor rendimento com o mínimo de erros e/ou dispêndios. Nesse sentido, as aquisições, alienações e 
contratações pelo IHBDF são realizadas conforme seu regulamento próprio de compras e contratações, 
aprovado pelo Conselho de Administração. No processo, serão observados: a) os princípios da publicidade, 
da impessoalidade, da moralidade, da economicidade e da eficiência; b) o princípio do julgamento objetivo; 
c) o julgamento das propostas feito de acordo com os critérios fixados no edital; d) a igualdade de condições 
entre todos os fornecedores; e) a garantia ao contraditório e à ampla defesa.

F
Fiscalização - O projeto prevê regras claras de prestação de contas, monitoramento de metas e resul-
tados, e manutenção do controle por todos os órgãos que hoje fiscalizam a Saúde, como o Ministério 
Público, o Tribunal de Contas do DF e da União, a Controladoria Geral do Distrito Federal e o Con-
selho de Saúde.

G
Gratuidade -  “O IHBDF presta atendimento exclusivo e gratuito aos usuários do SUS, em auxílio à atua-
ção do Poder Público (Art. 1º § 3º Lei nº 5.899, de 3 de julho de 2017).

I
Indicações políticas - O projeto prevê uma “blindagem política” para os cargos de administração, a 

fim de garantir uma gestão técnica. O art. 5º, § 3º, da proposta proíbe que qualquer um dos diretores 
e membros do Conselho de Administração sejam parlamentares, membros da estrutura decisória de 
partidos políticos, participantes de campanha eleitoral ou dirigente sindical. A restrição se estende a 
seus parentes.
Isenção de impostos - O IHDF deve pleitear a isenção de tributos federais perante a Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, na forma do art. 12 da Lei federal nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

O
Orçamento - O orçamento hoje destinado ao Hospital de Base será mantido, não haverá cortes. Com um 
modelo mais eficiente, será realizado mais com o mesmo orçamento.
Organização social - A gestão do IDF não será por Organização Social (OS). Nos contratos com OS, há 
parceria com entidades privadas, sem fins lucrativos, que têm sua direção própria e independente do Poder 
Público, mediante processo de concorrência pública para contratação. No modelo proposto, não há parceria 
com entidade privada nem concorrência para a realização do contrato. É o próprio Estado que cria a entida-
de e a governa, mas com regras mais adequadas à velocidade que se espera da saúde pública.

P
Patrimônio - O patrimônio do Hospital de Base continua incorporado ao do Distrito Federal na Secretaria 
de Estado de Saúde. Caberá ao IHBDF administrar os bens móveis e imóveis que o compõem.
“Porta fechada” - Não procede a crítica de que o Base será um hospital de “porta fechada”. A unidade 
continuará sendo a grande porta das vítimas de trauma do Distrito Federal, e seguirá recebendo pacientes, 
inclusive na emergência, de forma referenciada de outras unidades de saúde, como já acontece hoje.
Privatização - O Hospital de Base não será privatizado. A nova estrutura jurídica do hospital continuará 
sendo governada pelo Poder Público, sem nenhuma participação do capital privado no processo decisório. 

R
Regulação - O acesso ao Hospital de Base será regulado pela Secretaria de Saúde. Há um amplo pro-
jeto de regulação de todos os serviços de saúde, e o HBDF fará parte dessa rede. As vagas de consul-
tas ambulatoriais, os leitos de internação, as cirurgias, os procedimentos de alta complexidade, enfim, 
todos os serviços do hospital serão organizados a partir da central de regulação da SES, cuja rede será 
coordenada pela atenção primária.
Remuneração dos novos contratados - O contrato de gestão confere ao IHBDF poderes para fixar 
níveis de remuneração para o pessoal da entidade, em padrões compatíveis com os respectivos merca-
dos de trabalho, segundo o grau de qualificação exigido e os setores de especialização profissional (Art. 
2º X Lei nº 5.899, de 3 de julho de 2017).
Repasse de recursos - Além da Secretaria de Estado de Saúde, outros órgãos e entidades governa-
mentais são autorizados a repassar recursos ao IHBDF, mediante convênios e termos de parceria, fo-
mento ou cooperação, para custear a execução de projetos de interesse social nas áreas das atividades 
previstas no objetivo social desta Lei.
Residências médica e multiprofissional - As residências médicas e multiprofissionais continuarão 
funcionando, com melhor qualidade e com possibilidade de expansão, já que a autonomia conferida ao 
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hospital poderá facilitar a execução do orçamento destinado ao ensino e pesquisa. Nenhuma certifica-
ção ou habilitação do Hospital de Base será perdida. 

S
Seleção de pessoal - A contratação de novos profissionais será feita de forma pública, objetiva e impessoal, 
por meio de processo seletivo, com observância dos princípios da publicidade, da impessoalidade, da mo-
ralidade, da economicidade e da eficiência, nos termos do regulamento próprio a ser editado pelo Conselho 
de Administração.
Semelhanças e diferenças do IHB com o Sarah - Nas críticas à proposta de mudança do modelo de 
gestão do Hospital de Base, foi destacado que no futuro o acesso de pacientes a essa unidade sofreria res-
trição, assemelhando-se ao que ocorre no Hospital Sarah Kubitschek. A Secretaria de Saúde esclareceu que 
o perfil de atendimento dos hospitais é diferente. Enquanto o Sarah é especializado em neurorreabilitação e 
não dispõe de pronto-atendimento, o Base tem uma clara vocação para neurologia, cardiologia, oncologia e 
traumatologia. As linhas assistenciais e a forma de acesso ao HBDF, hoje em vigor, não serão alteradas em 
função da mudança do modelo de gestão. A proposta foi aproximar somente o modelo jurídico e de gestão 
administrativa do Hospital de Base ao da rede Sarah.
Sistema Único de Saúde - “O IHBDF observa os princípios do Sistema Único de Saúde – SUS, expressos 
no art. 198 da Constituição Federal e no art. 7º da Lei federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, bem 
como as políticas e as diretrizes estratégicas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal” (Art. 1º 
§ 2º Lei nº 5.899, de 3 de julho de 2017).

T
Terceirização - A gestão do IHB não será terceirizada. Não há parceria com entidade privada para admi-
nistrar o hospital. 
Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) - “o TCDF fiscaliza a execução do contrato de gestão 
[do IHBDF] durante seu desenvolvimento e determina, a qualquer tempo, a adoção das medidas que julgue 
necessárias para corrigir falhas ou irregularidades que identifique, incluindo, se for o caso, a recomendação 
do afastamento de dirigente ou da rescisão pela Secretaria de Estado de Saúde do referido contrato, que 
somente será renovado se a avaliação final da execução do contrato de gestão demonstrar a consecução dos 
objetivos preestabelecidos” (Art. 2º XVI Lei nº 5.899, de 3 de julho de 2017).

        Veja abaixo alguns marcos da linha do tempo da advocacy do projeto:
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FORTALECIMENTO DO PERTENCIMENTO 

Servidores do Base escolhem logomarca para o instituto
 Concepção genial de Lucio Costa, as tesourinhas são o contorno suave que recoloca o condutor no 
rumo certo. Marca inequívoca de Brasília, um dos símbolos únicos da cidade, a marcar os retornos do Eixo 
Rodoviário. A partir de agora, as tesourinhas de Lucio Costa se incorporam também a outro símbolo de 
Brasília, no contorno suave que também faz para o rumo certo: o Hospital de Base. A marca que remete aos 
retornos do Eixo Rodoviário foi a logomarca escolhida pelos servidores para o hospital, em votação eletrô-
nica concluída em 14 de agosto de 2017. Cada uma das três agências de publicidade que têm contrato com 
o Governo do Distrito Federal criou duas propostas de logo para o Instituto Hospital de Base. Não houve 
custo adicional para a criação das marcas, feitas dentro dos contratos já existentes com o governo.
 Em mais uma demonstração da intenção da Secretaria de Saúde de fortalecer o pertencimento dos 
servidores ao novo Base, as seis marcas criadas foram submetidas a um processo de votação do qual par-
ticiparam apenas os que trabalham na unidade. A votação, em processo eletrônico, ocorreu entre 7 e 14 de 
agosto de 2017. Cerca de 3,5 mil servidores do Base tiveram a chance de participar. A logo preferida associa 
diretamente o Base à sua nova realidade, incorporando a marca à sigla IHB, de Instituto Hospital de Base, o 
nome que ele terá como Serviço Social Autônomo. Ao B de “Base” soma-se a ideia das tesourinhas. 
 O logotipo das tesourinhas recebeu 43,1% dos votos. Em segundo lugar, com 32,7% da preferência, 
ficou a proposta que remetia ao avião, formato do Plano Piloto, também idealizado por Lucio Costa. Em 
terceiro lugar, a marca que se inspirava nos traços do outro arquiteto fundador da cidade, Oscar Niemeyer, 
obteve 12% dos votos. Em quarto lugar, outro dos artistas que são referência de Brasília, Athos Bulcão, 
era a inspiração: a marca ficou com 6% da preferência. Em quinto, o símbolo que lembrava as colunas dos 
prédios da cidade, com 4,3%. E, finalmente, em sexto lugar, a marca que reforçava como símbolo o B de 
“Base”, com 1,7% dos votos.

| Marcas concorrentes criadas para o IHBDF - Brasília, 2017

Votação escolhe representante dos servidores em conselho do Base
 A votação para escolher os servidores que integrarão o Conselho Administrativo do Instituto Hos-
pital de Base do Distrito Federal foi realizada nos dias 18 e 19 de agosto de 2017. Foram eleitos um membro 
titular e um suplente. O escolhido representará os profissionais que trabalham no atual Hospital de Base.
 O eleito cumprirá mandato até que seja realizada outra eleição com a participação dos servidores 
cedidos e empregados efetivos de nível superior da área da saúde do IHBDF. O novo pleito ocorrerá após 
o início da vigência do contrato de gestão do instituto. O escolhido pelos companheiros de trabalho terá 
mandato de dois anos, prazo que pode ser prorrogado por igual período.

Cerca de 85% dos servidores preferem permanecer no Hospital de Base
 Durante o processo de mudança do modelo de gestão para Instituto, os servidores do Base foram 
consultados, entre julho e dezembro de 2017, sobre sua intenção de permanecer na Unidade ou ser remanejado 
para outros locais. O hospital tem 3.236 profissionais. Desses, 2.442 responderam ao questionário — 1.941 
optaram por ficar, e 501 desejaram ser redistribuídos. Os que não participaram da consulta (794) foram auto-
maticamente classificados para continuar no Hospital de Base. Assim, 2.735 continuaram a trabalhar nele. O 
processo foi regulamentado pela Portaria nº 345 publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) 
em 6 de julho de 2017. Todos os direitos dos servidores que fizeram uma ou outra opção foram garantidos.

AÇÃO POLÍTICA E MARCOS LEGAL-NORMATIVOS 
 O nascimento da ideia do projeto já ocorre em ambiente social e politicamente legitimado. Em 27 
de setembro de 2016, a proposta de transformação do modelo de gestão do Hospital de Base é aprovada 
por unanimidade pelo Conselho de Saúde. Desde então, a proposta foi sendo construída pela Secretaria de 
Saúde, em discussões prévias com o Ministério Público e outros órgãos de controle ligados à Saúde. Houve 
ainda conversas iniciais com os deputados que compõem a Câmara Legislativa e com as áreas internas do 
governo para a elaboração do projeto de lei que tornou o Hospital de Base um instituto. Nesse processo 
de articulação, foram sendo conquistados novos defensores da proposta, construídas parcerias e traçados 
caminhos para sua aprovação no âmbito legislativo incluindo as comissões de assuntos Sociais, Constituição 
e Justiça, Educação e Saúde e, finalmente, a votação em plenário.

| Logotipo vencedor, com 
43,1% dos votos
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 Alguns marcos da linha do tempo da ação política e marcos legal-normativos:
AÇÃO JURÍDICA  
 Despois de sua sanção, inicia-se o processo de judicialização contra a Lei n° 5.899/2017. Nesse 
contexto, destaca-se a ação de partidos políticos que passam a questionar a constitucionalidade da Lei 
junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Na sequência, o Governo do 
Distrito Federal representado pelos órgãos competentes desenvolve um conjunto de ações no sentido 
de defender a constitucionalidade da Lei no âmbito do Poder Judiciário. 
 Nesse processo, o Governo do DF conquista duas vitórias. A primeira ocorre, em 21 de no-
vembro de 2017, quando por unanimidade o TJDFT considera constitucional a Lei que cria o Instituto 
Hospital de Base. E a segunda se refere à derrubada do último entrave jurídico que poderia afetar a 
transformação do Hospital de Base em instituto sob a forma de Serviço Social Autônomo (SSA). O 
entrave incluía a proibição, pelo IHB, de seguir suas próprias regras para realização de compras, con-
tratação de serviços e seleção de pessoal. Mas isso foi revertido pelo desembargador e relator Robson 
Barbosa de Azevedo. Em agosto de 2018, entretanto, nova ação judicial volta a questionar o regime 
jurídico do Hospital de Base.

     Alguns marcos da linha do tempo da ação jurídica:
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FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO 
HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA

4
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HOSPITAL DA CRIANÇA 
DE BRASÍLIA, UM BEM 
A SERVIÇO DE TODOS

Frente às críticas e ao processo de judicialização envolven-
do a gestão do Hospital da Criança, a Secretaria de Saú-
de do DF mobilizou os gestores e técnicos e se agregou a 
representantes da sociedade civil organizada em defesa da 

unidade de saúde. Durante o processo não só se revelaram o funcio-
namento do modelo de gestão da unidade e seu bom desempenho, 
como também laços solidários foram estreitados entre a Secretaria de 
Saúde e sociedade civil.

HOSPITAL DA CRIANÇA 
COMPLETA SETE ANOS COM 
TRÊS MILHÕES DE ATENDIMENTOS 

 O Hospital da Criança de Brasília José de Alencar (HCB) com-
pletará sete anos no próximo mês de novembro. Um dos grandes moti-
vos para comemorar é o volume de serviços ofertados à população. Na 
data do aniversário, a marca dos três milhões de atendimentos já terá 
sido ultrapassada. 
 Desde a inauguração em 23 de novembro de 2011 até julho de 
2018, já foram realizados mais de 2,9 milhões de atendimentos. Nesse 
total, estão incluídos mais de 1,7 milhões de exames laboratoriais, 467 mil 
consultas, 44 mil sessões de quimioterapia, 20 mil transfusões, 8 mil cirur-
gias ambulatoriais, 38 mil radiografias, 21 mil tomografias, 28 mil ultrasso-
nografias, entre outros.
 A missão da unidade é assistir, do modo integral, resolutivo e hu-
manizado, a população na faixa entre 29 dias e 18 anos referenciada para 
atenção especializada de média e alta complexidade. Gerido pelo Instituto 
do Câncer Infantil e Pediatria Especializada (Icipe), o HCB atende ex-
clusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).  Para ser atendida no 
hospital, a criança que necessita de consulta especializada deve ser enca-
minhada pelo pediatra da unidade básica de saúde ou hospital da rede para 
marcação de consulta na Central de Regulação. 
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SAIBA QUAIS SÃO OS SERVIÇOS 
OFERECIDOS PELO HCB

 O Hospital da Criança oferece consultas, cirurgias ambulatoriais, diagnóstico básico e por imagem, 
quimioterapias, diálise peritoneal, hemodiálise e procedimentos ambulatoriais sob sedação, em ambientes 
próprios para o público infanto-juvenil. Entretanto, não dispõe de serviço de emergência. Esses serviços 
são realizados no Bloco I do hospital, concluído em dezembro de 2008 e inaugurado em novembro de 2011. 
Ao custo de R$15 milhões, a obra foi construída pela Associação Brasileira de Assistência às Famílias de 
Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (Abrace).
 O repasse de recursos pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) e pelo 
convênio celebrado entre a Abrace, Ministério da Saúde e Ministério Público do Trabalho possibilitou a 
aquisição de mobiliário e equipamentos hospitalares. Também com esse objetivo, foram captados recursos 
junto à sociedade civil, incluindo as campanhas realizadas pelo Instituto Ronald McDonald.
 ESTRUTURA FÍSICA – O Bloco I ocupa sete mil m² de área construída, possui 30 consultórios 
médicos e disponibiliza 18 leitos de internação. Cada uma das alas recebe o nome de um dos biomas brasilei-
ros. Ao todo são oito alas. No “Litoral”, estão o Centro Cirúrgico; Diálise Peritoneal; Farmácia ambulatorial; 
Farmácia de manipulação; Hemodiálise; Internação e Quimioterapia. A Unidade de Terapia Endovenosa 
ocupa a ala denominada de “Amazônia”.  Na “Mata Atlântica”, estão a Bioimagem e a Reabilitação. A Agên-
cia Transfusional e o Laboratório se localizam no “Cerrado”. Na ala “Sertão”, está o setor Administrativo, 
além do Almoxarifado, Descanso de Enfermagem, Medicina do Trabalho, Refeitório, Serviço de arquivo 
médico e estatística (SAME) e Nutrição. A Assistência Social, Psicologia, Ouvidoria, Recepção e Registro 
de pacientes estão situados na ala “Central”. Nas alas “Pantanal” e “Pampa”, se localizam os consultórios. 
Desde o plano inicial, já estava prevista a construção do Bloco II, cuja conclusão ocorreu em julho de 2018.

SAIBA COMO FUNCIONA O 
MODELO DE GESTÃO DO HCB

 O Hospital da Criança de Brasília foi construído pela Associação Brasileira de Assistência às Famí-
lias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (Abrace), fundada em 1986, e doado ao governo de 
Brasília.  É uma unidade pública, que atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A admi-
nistração, no entanto, é feita pelo Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada (Icipe), organização 
social (OS) de direito privado sem fins econômicos ou lucrativos criada pela Abrace em 22 de maio de 2009. 
A associação tem como objetivo promover assistência à saúde, mediante a prestação de serviços hospitalares 
e ambulatoriais, com ênfase também no desenvolvimento de ensino e pesquisa em saúde.
 Como o Icipe é uma organização social, as compras do Hospital da Criança são regidas pelo decreto 
que trata de contratação de obras, serviços e aquisição de bens por esse tipo de entidade, e as contratações de 
pessoal, pelo texto que normatiza a gestão de recursos humanos. Os funcionários são submetidos ao regime 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
 A Secretaria de Saúde do DF repassa, em média, R$ 7,5 milhões por mês para o Icipe. A movimen-
tação financeira ocorre por meio de conta única no Banco de Brasília (BRB), o que facilita o controle de en-
trada e saída de recursos. Nesse sentido, o modelo de gestão é mais ágil, mais eficiente para prestar serviços 
de qualidade à população. 
 Processos de compras e de seleção de profissionais são feitos de maneira mais rápida em relação 

ao padrão, que é praticado em unidades básicas de saúde (UBS), unidades de pronto-atendimento (UPA) e 
hospitais regionais.A relação do HCB com o Poder Público é firmada em Contrato de Gestão que prevê o 
cumprimento de metas quantitativas e qualitativas em prazos estabelecidos. Além disso, o Icipe e seu desem-
penho estão sujeitos aos órgãos de fiscalização e controle.

Conheça a Linha do Tempo do HCB 
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INAUGURAÇÃO E INÍCIO 
DAS ATIVIDADES DO SEGUNDO 
PRÉDIO DO HOSPITAL DA CRIANÇA 

Obras do novo Prédio do Hospital da Criança são concluídas
 As obras do segundo prédio do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) foram conclu-
ídas, e o espaço foi entregue no dia 4 de julho de 2018. Com o novo prédio, que terá ativação progressiva 
dos serviços, será possível realizar cerca de 8,5 mil consultas médicas, 250 cirurgias de médio e grande porte, 
oferecer 850 diárias de UTI e 500 internações por mês. “Estamos entregando um verdadeiro presente a 
Brasília, o coroamento do Criança Candanga, um projeto que colocou a criança como prioridade neste go-
verno”, disse, na ocasião da inauguração, o governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg, ao lado de Márcia 
Rollemberg. O chefe do Executivo do DF destacou que o novo bloco conta com equipamentos modernos 
e lembrou que a unidade conquistou o selo da Organização Nacional de Acreditação (ONA) atestando a 
excelência dos serviços prestados.
 ESTRUTURA – “Esse é um sonho que se realiza. A estrutura se baseia em um modelo inovador de 
boas práticas, desenvolvidas no mundo inteiro. É um orgulho para Brasília. A população abraçou o Hospital da 
Criança e o resultado disso é a entrega do segundo prédio, lembrou o secretário de Saúde, Humberto Fonseca. 
Erguida em uma área de 22 mil metros quadrados, a nova estrutura oferece, ainda, 60 leitos para internação 
clínica, 60 para internação cirúrgica, 28 para internação oncológica, seis leitos de internação para cuidados pa-
liativos com antessala (individual), 10 de internação para transplantados e 38 destinados à terapia intensiva.
 O espaço também dispõe de cinco salas de cirurgia de médio e grande porte, laboratório especia-
lizado, anatomia patológica, centro de ensino e pesquisa, farmácia, central de esterilização de materiais e 
vestiários. Além disso, terá serviço de arquivo médico, unidade administrativa, cozinha e refeitório, lavande-
ria, almoxarifado, setor de manutenção, engenharia clínica, casas de máquinas, central de gases medicinais, 
central de GLP, central de climatização e central de reserva de água.

 COMPROMISSO – O segundo prédio foi construído a partir de uma parceria entre o governo de 
Brasília e a Organização Mundial da Família (WFO, na sigla em inglês). O valor aplicado pelo GDF foi de R$ 
106.741.149,15. “Espero que essa obra seja o símbolo da saúde em Brasília. Eu agradeço ao governo, que co-
locou esse projeto como uma prioridade. Somos muito gratos”, disse a presidente da WFO, Deise Kusztra.

Ativação do segundo prédio ampliará atendimento pediátrico especializado 
 O funcionamento do segundo prédio do Hospital da Criança de Brasília, cujas obras foram conclu-
ídas em julho de 2018, começou a ser ativado, em 2 de outubro de 2018, quando foram transferidos para o 
novo espaço os primeiros pacientes do Ambulatório do Hospital da Criança de Brasília, antes atendidos no 
chamado no Primeiro Prédio. Os leitos desocupados passam a ser utilizados em regime de hospital-dia on-
cológico, o que permitirá ampliar o atendimento nessa especialidade e ainda liberará espaço na Unidade de 
Terapia Endovenosa (UTE) para atender outros pacientes. A ativação do novo espaço do HCB está sendo 
realizada de forma progressiva. Próximo passo será transferir área administrativa e dar início a reforma no 
Ambulatório para abrir mais consultórios. Em novembro será feita a transferência da internação pediátrica 
do Hospital de Base.
 Quando totalmente ativado, o HCB poderá realizar 8.500 consultas médicas, 250 cirurgias de mé-
dio e grande porte, 850 diárias de UTI e 500 internações por mês. Ao todo, serão 202 leitos de internação 
(clínica, cirúrgica, oncológica, cuidados paliativos e pós-transplantes), sendo 38 de UTI, mais os 18 leitos de 
hospital-dia no Ambulatório, somando um total de 220 leitos. Terá também um centro cirúrgico com cinco 
salas, sendo duas conjugadas para transplantes, um centro de diagnóstico especializado, uma área de ensino 
e pesquisa, hemodiálise, hemoterapia, quimioterapia, entre outras. 
 Com isso, o GDF vai ofertar às crianças da região Centro-Oeste um hospital pediátrico completo 
de alta complexidade, feito com projeto inovador à luz do que existe de melhor no mundo em termos de 
assistência médica infantil e com capacidade para consultas, exames, cirurgias e tratamentos de ponta em 
todas as especialidades pediátricas. 

EVIDÊNCIAS DO BOM DESEMPENHO
DO HOSPITAL DA CRIANÇA EM 2017

Sete das oito metas quantitativas do contrato de gestão foram ultrapassadas
 O Contrato de Gestão estabelecido entre o Hospital da Criança e a Secretaria de Saúde do DF em 2014 
prevê o cumprimento de metas quantitativas e qualitativas. Em 2017, o Hospital da Criança ultrapassou o patamar 
de sete das oito metas quantitativas. Somente uma das metas não foi alcançada (Ver tabela 1). A quantidade de 
consultas médicas realizadas ficou um pouco abaixo do que foi pactuado. Deveriam ter sido efetivadas 79.621 
consultas, mas só foram realizadas 76.022, o que corresponde a 95,5% da meta. No caso da Assistência Comple-
mentar Essencial, que inclui: enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, musicoterapia, nutrição, odon-
tologia, psicologia, psicopedagogia, serviço social e terapia ocupacional, a meta foi ultrapassada em 31%.
 Em relação aos Procedimentos Especializados, que abrangem: cirurgia ambulatorial, endoscopia 
(alta e baixa), hemoterapia, imunologia, TRS - diálise peritoneal, TRS hemodiálise e quimioterapia (APAC), 
a meta foi extrapolada em 77,7%. A meta vinculada aos Exames por Métodos Gráficos foi ultrapassada em 
67%, o que inclui a realização de eletroencefalograma, eletroneuromiografia, espirometria, holter, manome-
tria, urodinâmica, entre outros. A quantidade de Exames Laboratoriais realizados foi maior do que o pactua-
do. Nesse conjunto, estão incluídas a anatomia patológica, a biologia molecular e a patologia clínica. A meta 
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foi ultrapassada em 35,5%. A meta acertada para os Exames de Bioimagem, que abrangem ecocardiograma, 
radiologia, tomografia computadorizada e ultrassonografia, foi extrapolada em 30,9%.
 A maior ultrapassagem de meta foi verificada nos procedimentos relativos a Cirurgias em Regime 
de Hospital Dia. Houve mais do que uma duplicação do patamar estabelecido. Finalmente, observa-se que 
a meta pactuada em relação às Saídas Hospitalares foi ultrapassada em 8,1%. A avaliação das metas consta 
no Relatório Anual de Gestão (2017) do Hospital da Criança e se refere ao Contrato de Gestão SES-DF nº 
01/2014 (Processo nº 060.002.634/2010), publicado em 31 de dezembro de 2017.

Tabela 1 - Número de consultas e procedimentos pactuados e realizados pelo Hospital da Criança. DF, 2017.

Cerca de 98% avaliam atendimento no hcb como ótimo ou bom
 A pesquisa de satisfação dos pacientes e seus familiares, realizada em 2017, no Hospital da Crian-
ça, revelou que aproximadamente 98% deles consideraram o atendimento “bom” ou “ótimo” (Figura 1). 
O limite mínimo da meta estabelecida pelo Contrato de Gestão é de 75%. Nos doze meses do ano, a meta 
foi sempre ultrapassada. Realizada diariamente, por meio de ligações telefônicas, a Pesquisa de Satisfação 
do Usuário tem o propósito de avaliação a percepção das pessoas em relação à qualidade dos serviços 
prestados. Entre janeiro e dezembro de 2017, foi realizada uma média de 567 pesquisas mensais.

Figura 1 
Proporção de pacientes e seus 
familiares que consideraram 
o atendimento “bom” ou
“ótimo” no Hospital da Criança. 
DF, janeiro a dezembro de 2017.

Hospital da Criança recebe certificado de Acreditação Hospitalar
 O Hospital da Criança de Brasília (HCB) é o primeiro hospital público do Distrito Federal e o 
primeiro pediátrico da região Centro-Oeste a receber o Certificado de Acreditação Hospitalar. Trata-se do 
maior selo de qualidade em serviços de saúde no âmbito nacional. O documento, concedido pela Organiza-
ção Nacional de Acreditação (ONA), em 25 de junho de 2018, confirma a qualidade dos serviços de saúde 
do HCB, inclusive no que diz respeito à segurança do paciente.
 A ONA é uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, que habilita serviços de saúde em 
todo o Brasil após avaliação de sua qualidade. O certificado demonstra ser o Hospital da Criança competen-
te para gerir e realizar suas atividades com segurança e qualidade. Classificado como nível 1, o HCB obteve 
o reconhecimento formal, por um organismo independente e especializado em normas técnicas, de que 
atende a requisitos previamente definidos.
 EXCELÊNCIA – O HCB entra, agora, para um grupo bastante restrito de excelência em saúde no país. 
Apenas 254, dos 6.099 hospitais brasileiros, são certificados pela ONA (4,16%). Dos 733 hospitais do Centro-O-
este, só 18 estão acreditados (2,45%). No DF, apenas 11 hospitais – todos particulares – passaram por esse tipo 
de avaliação. A certificação do HCB atesta a qualidade do trabalho desenvolvido pelo Instituto do Câncer Infantil 
e Pediatria Especializada (Icipe), responsável, desde sua inauguração há sete anos, pela gestão do hospital em par-
ceria com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Por esse motivo, o Certificado de Acreditação Hospitalar será 
entregue ao Icipe, que recebe um atestado de qualidade da sua gestão à frente da unidade.
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 AVALIAÇÃO – O Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde (Ibes), instituição acreditadora 
habilitada pela ONA, realizou visitas de auditoria nos dias 28, 29 e 30 de maio de 2018 nas dependências 
do HCB, para verificar inúmeros quesitos. Nesse sentido, analisou documentos e prontuários, visitou pres-
tadores de serviços, entrevistou gestores, funcionários e pacientes. Além disso, procedeu a uma criteriosa 
avaliação da assistência direta ao paciente, verificando o cumprimento dos requisitos do Sistema Brasileiro 
de Acreditação, dispostos no Manual Brasileiro de Acreditação.
 Alguns dos pontos fortes citados pela instituição avaliadora, sobre o Icipe, foram o planejamento de 
forma estruturada das ações, a gestão transparente e a criação de um índice de inflação interna para a gestão 
financeira do hospital.
 RESULTADO – Na ocasião, os avaliadores puderam atestar a qualidade dos serviços prestados e 
dos mecanismos de gestão, que garantem a sustentação de um serviço de saúde íntegro e seguro.
O certificado é válido por dois anos e o hospital receberá, conforme previsto no Manual de Acreditação 
ONA, visitas de manutenção, com o objetivo de se verificar a evolução e a permanência na adequação dos 
quesitos avaliados. O processo é contínuo e as avaliações, periódicas.

SECRETARIA DE SAÚDE E 
SOCIEDADE JUNTOS EM DEFESA 
DA GESTÃO DO HOSPITAL DA CRIANÇA

Ato em defesa do Hospital da Criança reúne 500 pessoas
 Cerca de 500 pessoas participaram, no dia 18 de abril de 2018, do ato em defesa da permanência do 
Instituto do Câncer Infantil e Medicina Especializada (Icipe) à frente da administração do Hospital da Crian-
ça de Brasília José Alencar (HCB). Manifestantes protestaram contra decisão judicial que coloca em risco o 
funcionamento da unidade.Com um abraço simbólico na unidade hospitalar, servidores públicos, autoridades, 
funcionários do hospital, familiares de pacientes e representantes de entidades organizadas da sociedade civil  
protestaram contra a decisão judicial que determina a transferência da gestão do hospital para o Governo. 
 “Estamos unidos defendendo um projeto que foi construído com o esforço de toda a sociedade, 
liderado pela Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopa-
tias (Abrace) e que hoje tem uma gestão reconhecida internacionalmente pela maior autoridade de saúde, 
que colocou a unidade como um exemplo a ser seguido pelo mundo”, defendeu o governador de Brasília, 
Rodrigo Rollemberg, referindo-se ao diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adha-
nom, que, em visita ao hospital, não poupou elogios ao HCB. Para tentar reverter a situação, representantes 
do Icipe e do Governo de Brasília apresentaram, à 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios (TJDFT), argumentos para justificar continuidade do modelo hoje em prática. “Essa é uma ação de 
improbidade, mas que não tem base em nenhuma acusação de desonestidade. 
 Foram alegadas ações formais sobre o primeiro contrato de 2011 que já foram superadas, inclusive pelo 
Tribunal de Contas. O que existe é uma tentativa de dificultar a ação do Icipe e não vamos permitir que isso 
aconteça”, disse o secretário de Saúde, Humberto Fonseca, na ocasião.
 Segundo ele, o Icipe trabalha com transparência e presta contas regularmente. “As contas de 2011, 
2012 e 2013 foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. As de 2014, 2015 e 2016 já foram enviadas com re-
comendação de aprovação pela Controladoria. Não temos nenhuma dúvida de que essa é uma instituição 
correta”, sustentou. Também participaram do evento, entre outras autoridades, o presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB-DF), Juliano Costa Couto, e o presidente da Câmara Legislativa do DF, Joe Valle.

Acordo garante continuidade do icipe na gestão do Hospital da Criança
 Após a decisão da audiência de conciliação entre a Secretaria de Saúde e o Ministério Público do Distri-
to Federal e Territórios (MPDFT), tomada no Palácio da Justiça, em 24 de abril de 2018, o Instituto do Câncer 
Infantil e Medicina Especializada (Icipe) continuou sendo responsável pela gestão do Hospital da Criança de 
Brasília José Alencar (HCB). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) foi o mediador do 
acordo. O relator do caso, desembargador Alfeu Machado, da 6º Turma Cível, estabeleceu requisitos mínimos, 
sobre os quais a Secretaria de Saúde e o Icipe deveriam se manifestar para regularização da gestão do HCB. 
 Foram cinco requisitos: 1) Novo procedimento administrativo para qualificar o Icipe como organiza-
ção social; 2) Compromisso formal de realizar contratação de pessoal mediante concorrência ampla e critérios 
objetivos de seleção; 3) Divulgação do programa de trabalho já desenvolvido e futuro; 4) Compromisso do DF 
de fiscalizar periodicamente as atividades do Icipe; e 5) Realizar chamada pública, com ampla divulgação das 
condições propostas para o contrato de gestão. 
 Na ocasião, a procuradora-geral do Distrito Federal, Paola Aires, destacou que dos termos colocados 
pelo desembargador, a maioria já é cumprida, e que não havia problema nenhum em fazer uma requalificação 
do Icipe. “O objetivo é fazer um grande acordo para viabilizar os serviços para a população. O que for neces-
sário, o DF está aberto ao diálogo”, disse Paula Aires.

Ministério Público concorda com pedido para assegurar Icipe à frente do HCB
 O Ministério Público do Distrito Federal e Território (MPDFT), em 1º de junho de 2018, se ma-
nifestou favoravelmente ao pedido do Instituto do Câncer Infantil e Medicina Especializada (Icipe) para 
suspender a sentença que o proibiu de contratar com o poder público por três anos, o que impediria sua 
gestão à frente do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB).
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 Na manifestação, a procuradora de Justiça do MPDFT, Ruth Kicis Torrents Pereira, relatou que os 
agentes participantes na ação de improbidade administrativa estão se movendo para regularizar as pendências e 
cumprir os comandos legais relativos aos contratos de gestão. “Importante mencionar que essas atitudes, tanto 
por parte do Icipe quanto a cargo do Distrito Federal, vêm sendo tomadas independentemente do ajuizamento 
da ação de improbidade pendente de recurso de apelação, razão pela qual se entende prudente e providencial 
a concessão do vindicado efeito suspensivo à insurgência”, afirmou a procuradora no documento.
 Além disso, destacou que a concessão do efeito suspensivo também é justificável ao considerar que 
a ação de improbidade administrativa é referente a um contrato de gestão finalizado, sendo que o Icipe já se 
submeteu a um novo processo de requalificação, ocasião em que se manteve como organização social.
“[Isso] possibilitou a celebração de novo contrato de gestão para continuar administrando – com excelência, 
vale frisar – o Hospital da Criança de Brasília”, ressaltou.
 REQUISITOS – A procuradora também frisou que o Icipe e o DF estão atendendo aos cinco re-
quisitos impostos para a regularização da gestão do HCB. a época em que os requisitos foram estabelecidos, 
o secretário de Saúde, Humberto Fonseca, ressaltou que uma nova chamada pública para assumir a gestão 
do HCB está sendo preparada pela pasta. Com a aprovação do efeito suspensivo ao recurso de apelação da 
sentença, será possível que o Icipe também participe da chamada pública.

Conselho de Saúde aprova modelo de gestão atual do Hospital da Criança
 O Conselho de Saúde do Distrito Federal aprovou a manutenção do Instituto do Câncer Infantil e 
Pediatria Especializada (Icipe) como gestor do Hospital da Criança de Brasília José de Alencar. A resolução 
foi publicada no Diário Oficial do DF, em 14 de junho de 2018. O documento autoriza a Secretaria de Saú-
de a promover os atos necessários e fazer o chamamento público de entidades para a gestão da unidade no 
período 2019 a 2024.
 A aprovação do conselho é resultado de apuração do grupo de trabalho que analisou o modelo de 
gestão e não encontrou irregularidades no contrato com o instituto. O Ministério Público do Distrito Fede-
ral e Territórios (MPDFT) também recomendou que a gestão do hospital siga sob responsabilidade do Icipe 
e defendeu a suspensão da sentença que proibia o instituto de contratar com o poder público.
 Em decisão tomada em abril de 2018, a 7ª Vara de Fazenda Pública do DF condenou o Icipe por im-
probidade administrativa e o proibiu de contratar com o governo por três anos. A medida impedia a instituição 
de permanecer à frente do Hospital da Criança de Brasília. Na manifestação, a procuradora de Justiça do Mi-
nistério Público, Ruth Kicis Torrents Pereira, relata que os alvos da ação — a secretaria e o instituto — estão 
se movendo para regularizar as pendências e cumprir os comandos legais relativos aos contratos de gestão.
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EFICIÊNCIA DA GESTÃO 
DESENVOLVE MODELO 
DE ATENÇÃO À SAÚDE 
MAIS RESOLUTIVO
 

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal tem a missão de “ga-
rantir ao cidadão acesso universal à saúde mediante atenção 
integral e humanizada”. Nesse sentido, configura-se um ma-
croprocesso de trabalho, que envolve dois macroprocessos 

finalísticos: Gestão da Atenção Integral à Saúde e Gestão da Vigilância 
à Saúde. Na consecução desse fim, dois macroprocessos estão envolvi-
dos. O primeiro se vincula à gerência (Gestão do Planejamento em saúde, 
Gestão da Documentação e Informação, Gestão da Comunicação Ins-
titucional e Gestão do Controle Institucional). Já o segundo é relativo à 
sustentação (Gestão de Pessoas, Gestão Financeira e Contábil, Gestão do 
Patrimônio, Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão da Logística e 
Infraestrutura dos Bens e Serviços, e Gestão das Contratações de Bens e 
Serviços). Para desenvolver esses macroprocessos, a gestão guiou-se pela 
eficiência e resolutividade. Nessa perspectiva, no processo das grandes re-
formas, planejou, utilizou estratégias inovadoras, reformulou processos de 
trabalho, disponibilizou modernas tecnologias, melhorou locais de traba-
lho, disponibilizou insumos e instrumentos de trabalho, recompôs e qua-
lificou a força de trabalho.

Cadeia Integrada de Valor da Secretaria de Saúde do Distrito Federal
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REESTRUTURAÇÃO DO ORGANOGRAMA

Saúde se reestrutura para organizar melhor o trabalho
 Para tornar mais racional os processos e fluxos internos, foi realizada, no final de 2016, uma profun-
da reestruturação na Secretaria de Saúde. Com isso, criou-se uma nova Secretaria Adjunta vinculada à saúde 
e novas subsecretarias, diretorias e gerências ligadas às áreas de contratos, manutenção, logística e pessoal.
A reestruturação conferiu à Saúde uma melhor organização na sua gestão, o que melhorou os fluxos de 
tramitação e o controle das ações. A nova estrutura não implicou em mais custos para administração. Tudo 
foi criado com reestruturação dos antigos cargos e com a cessão de 10 cargos que, originalmente, eram do 
gabinete do governador e de outras áreas do GDF.
 A exemplo do que já se verificava em outras secretarias, como a da Fazenda, a da Saúde passou a ter 
duas secretarias adjuntas, algo que melhor se adequava ao tamanho e à complexidade da pasta. A Secretaria 
Adjunta de Assistência ficou responsável pelas áreas vinculadas diretamente à assistência à saúde, como o 
atendimento nos hospitais e demais unidades. E a Secretaria Adjunta de Gestão passou a cuidar das com-
pras, contratações, licitações e outros temas diretamente ligados à gestão. Uma mudança importante ocor-
reu com a divisão da antiga Subsecretaria de Logística e Infraestrutura (Sulis). A Sulis tinha uma estrutura 
agigantada e lidava, ao mesmo tempo, com coisas díspares, desde a aquisição e distribuição de insumos até 
a construção e reforma de prédios da secretaria.
 A divisão tornou a estrutura mais enxuta. Assim, foram criadas a Subsecretaria de Logística, que 
passou a cuidar da programação, aquisição, controle e distribuição de produtos, equipamentos e demais ma-
teriais da secretaria. E a Subsecretaria de Infraestrutura ficou responsável pelas obras, reformas, manutenção 
predial e de equipamentos, e pelos serviços de limpeza e vigilância das unidades da saúde.
 Criou-se, ainda, uma diretoria específica, com a tarefa de acompanhar contratos e pagamentos, além 
de três novas gerências na Subsecretaria de Gestão de Pessoas (Sugep). Atendendo a uma demanda do Con-
selho de Saúde do Distrito Federal, foi criada a Gerência de Saúde do Trabalhador, que passou a ser respon-
sável pelo bem-estar do servidor. O trabalho voluntário na saúde passou a ser organizado pela Gerência de 
Voluntariado. E outra gerência ficou responsável pelas Escalas e Horas Extras.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Gestão alinha instrumentos de planejamento e programação em saúde
 A construção participativa dos instrumentos de planejamento vigentes na SES/DF, sob coordena-
ção da Subsecretaria de Planejamento em Saúde (Suplans), foi iniciada pelo Plano Distrital de Saúde – PDS 
(2016-2019), estruturado nas orientações do Plano Nacional de Saúde (PNS), do Plano Plurianual (PPA), das 
Conferências Nacional e Distrital de Saúde e do Plano de Governo do DF. 
 Os objetivos e as ações orçamentárias, descritos no PPA (2016-2019), foram elaborados sob as 
diretrizes do Plano Distrital de Saúde (PDS). O alinhamento desses instrumentos de planejamento e orça-
mento facilitou a elaboração da Programação Anual de Saúde (PAS) e a previsão da LOA. Em ambos os 
instrumentos, estão correlacionadas e integradas as ações, a previsão orçamentária, as metas e resultados 
esperados para o período. No Ciclo Geral do Planejamento, pode-se ver bem claramente a interligação dos 
instrumentos de planejamento. No âmbito nacional, estão o Plano Nacional de Saúde (PNS), o PPA, a LDO 
e a LOA. Essa integração facilita, além do monitoramento e avalição dos instrumentos, a elaboração dos 
relatórios de prestações de contas.

Ciclo Geral do Planejamento

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Análise de resultados orienta tomada de decisão
 Ponto forte da gestão foi a aprovação, pela alta direção, da Sistemática de Monitoramento dos 
Instrumentos de Planejamento, com Reuniões de Análise de Resultados (RAR). Além de contribuir para a 
construção de referências e evidências que subsidiam a tomada de decisão, os encontros promovem a dis-
cussão, propiciando a formação do conhecimento no âmbito organizacional, pois possibilitam a interação 
do conhecimento tácito e do explícito de cada um dos participantes e, dessa forma, contribuem para o ama-
durecimento institucional. 

Sistemática de Monitoramento dos Instrumentos de Planejamento
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 Os sistemas de informações gerenciais são fundamentais no processo de transformação de dados 
em informações que são utilizadas na estrutura decisória, bem como aqueles que proporcionam a sustenta-
ção administrativa para otimizar os resultados esperados. Sobre todos os aspectos, a gestão da informação, 
em uma organização, tem papel decisivo para o alcance dos objetivos previstos no Planejamento Estraté-
gico. De forma a propiciar o monitoramento dos instrumentos de planejamento, respeitando suas especifi-
cidades, porém, de forma integrada, foi desenvolvida uma ferramenta para a gestão do planejamento e das 
principais pactuações da SES-DF, denominada SESPlan.
 O Sistema Estratégico de Planejamento (SESPlan) evoluiu durante o período desta gestão, sendo 
transformado em um software livre de plataforma web, sendo possível cadastrar as metas e indicadores do 
PDS, do PPA e da PAS, bem como:

• Alinhar os ciclos do planejamento, orçamento e monitoramento;
• Avaliar a execução orçamentária e o Sistema de Acompanhamento Governamental (Etapa SAG);
• Avaliar a execução orçamentária e a Etapa SAG;
• Monitorar o cumprimento das metas, a execução das ações estratégicas e os resultados de indica-

dores; o padrão e sistematização no recebimento dos dados;
• Realizar a análise e avaliação de resultados;
• Compartilhar as informações das diversas áreas da secretaria.

 O SESPlan, como software de plataforma web, se mostrou eficiente e preencheu uma lacuna na 
integração dos instrumentos de planejamento e M&A. Outro desafio é monitorar e avaliar todo o processo 
de credenciamento e habilitação de serviços de saúde, que envolve várias áreas técnicas da SES/DF e sofria 
com dificuldades no compartilhamento e sistematização de informações.
 SIGECH – Com a finalidade de suprir essa necessidade, foi desenvolvido o Sistema de Gestão de 
Credenciamento e Habilitação (Sigech), um sistema informatizado, com software livre, de plataforma web, 
que permite o acesso simultâneo de vários usuários. Nesse sentido, se processa o registro de informações 
sobre as portarias vigentes, e se conhecem os serviços habilitados e com potencial de habilitação, os planos 
de ação em execução de cada estabelecimento de saúde, e seus prazos para resolução de problemas e “não 
conformidades” apontadas pela vigilância sanitária. Por meio de relatórios e painéis gráficos, todas as etapas 
ou fases do processo são visualizadas, o que permite o monitoramento e avaliação detalhada, com vistas ao 
cumprimento dos prazos definidos.
 Para o monitoramento e avaliação cooperativa de situações de risco e de vulnerabilidade social do 
território, tendo a perspectiva de torná-lo saudável e sustentável, tomando como referência a Agenda 2030 
dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, foi iniciado um projeto na Cidade Estrutural, referida tam-
bém como Vila Estrutural, que compõe a região administrativa do Setor complementar de Indústria e Abas-
tecimento (SCIA), no Distrito Federal. Esse projeto é realizado em parceria com Fiocruz, UNB e vários 
atores locais. Para conhecer as principais demandas por informação da população, encaminhadas pela Ou-
vidoria ou pelo Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC), fortaleceu-se a parceria 
entre a Controladoria Setorial de Saúde e a equipe da Suplans. Essa estratégia aumenta a transparência ativa 
da Secretaria de Saúde e atende melhor o disposto na Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012.

Portal Sala de Situação disponibiliza informações estratégicas
 Ferramenta inédita, lançada em 3 de julho de 2018, o Portal Sala de Situação apresenta, de forma 
aberta, informações estratégicas da Secretaria de Saúde em diversos formatos, como tabelas, gráficos, mapas, 
documentos técnicos ou relatórios estratégicos. O portal aumenta a transparência ativa de informações em 
73% e foi o principal responsável pelo recebimento, pela SES, pela primeira vez em dezembro de 2018, do 

prêmio 100% de Transparência Ativa, conferido pela Controladoria-Geral do Distrito Federal. Configurada 
em um novo site, a ferramenta possibilita transparência em relação aos dados procedentes dos sistemas 
informatizados da Secretaria de Saúde. Nesse sentido, pode-se conhecer, de forma muito rápida, as infor-
mações relativas ao DF, de forma homogênea ou estratificada, por região ou unidade de saúde.
 Alinhado à política de transparência adotada pela gestão, o portal conta com vários ambientes de 
produção de informação sobre assistência, estrutura e vigilância, entre outros assuntos, tudo atualizado em 
tempo real, pois os elementos são extraídos, automaticamente, dos bancos de dados.  Assim, é possível, 
por exemplo, verificar a localização geográfica das unidades públicas de atendimento, mapas e prestação 
de contas em relação ao orçamento. E também podem ser acessados dados epidemiológicos, como os de 
dengue, sífilis, HIV/Aids, e o número de atendimentos na área hospitalar e ambulatorial.A ferramenta é útil 
para pesquisadores, estudantes, órgãos de controle e público em geral, permitindo que todos disponham de 
um panorama geral da pasta.
 ENTENDA – A Sala de Situação possui uma estrutura física na Secretaria de Saúde do Distrito Fede-
ral, onde as informações são guardadas em computadores (hardwares) e em um espaço virtual. O objetivo do 
portal é apresentar informações, visando a promover o conhecimento sobre a situação da saúde, subsidiar a 
tomada de decisão e aumentar a transparência da SES. O portal foi desenvolvido com ferramentas de tecnolo-
gia da informação e comunicação (TIC) livres, facilitando a troca de conhecimento entre instituições públicas 
e ampliando, sempre que possível, sua utilização, alinhada às diretrizes da Infraestrutura Nacional de Dados 
Abertos (Inda), da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (Inde) e da estratégia internacional para o Go-
verno Aberto (OGP). A Sala de Situação é o elemento integrador do Sistema de Monitoramento e Avaliação, 
no qual se articulam os instrumentos de Planejamento, Monitoramento, Avaliação e de Transparência.

Sistema de monitoramento e avaliação da SES
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 Sua viabilização foi possível graças ao convênio firmado entre a pasta da Saúde e a Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz) de Brasília, em 13 de junho de 2017.
 ORGANIZAÇÃO – As informações da Sala de Situação estão organizadas em painéis e mapas so-
bre os temas: Atenção à Saúde, Vigilância em Saúde e Gestão e Financiamento. Cada painel da sala tem um 
link para a biblioteca eletrônica Scielo, que abrange uma coleção de periódicos científicos brasileiros sobre o 
tema pesquisado. Além disso, cada painel tem um “Saiba mais”, com esclarecimentos sobre o assunto, fontes 
de informação, siglas e abreviações utilizadas. As informações, sempre que possível, são georreferenciadas. 
O Decreto nº 39.435, de 8 de novembro de 2018, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 214, de 
9 de novembro de 2018, estabelece a Sala de Situação, gerida pela SES/DF, como responsável pela divulga-
ção dos indicadores de que trata a Lei nº 6.219, de 3 de setembro de 2018, assim como as demais informa-
ções destinadas à transparência ou dados abertos da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, por 
meio do endereço eletrônico salasit.saude.df.gov.br. 

Saúde do DF recebe prêmio por atingir 100% de transparência ativa
 A Secretaria de Saúde do Distrito Federal recebeu, em 5 de dezembro de 2018, no Palácio do Buriti, 
o prêmio “Índice de Transparência Ativa”, concedido pela Controladoria-Geral do DF, por ser um dos ór-
gãos do Poder Executivo Distrital a atingir 100% de transparência ativa, com as informações que oferece à 
população no site institucional. A homenagem foi entregue à saúde por conta das ações da Unidade Setorial 
de Transparência e Controle Setorial (Ustrac), responsável pelo monitoramento da transparência na pasta. Ao 
longo dos últimos anos, foram efetivadas melhorias no fluxo de informações estratégicas. Um exemplo foi a 
criação da Sala de Situação. Com ele, foi possível aumentar a transparência ativa de informações em 73%.
 ITA – O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Controladoria-Geral do DF, baseado na 
Lei nº 4.990/2012, estabeleceu o Índice de Transparência Ativa (ITA) para mensurar o grau de cumprimen-
to da Lei de Acesso à Informação (LAI) pelos órgãos e entidades do Poder Executivo do Distrito Federal.
Com a finalidade de desenvolver uma competição saudável entre essas entidades, o índice de transparência 
serve de base para o “ranqueamento” das instituições, conforme o grau de publicação de informações de 
transparência ativa.
 O Índice de Transparência Ativa tem como base os seguintes objetivos:

• Garantir o direito de acesso à informação de qualidade à população do Distrito Federal;
• Instituir o ranking dos órgãos e entidades do GDF;
• Ser mecanismo de incentivo da transparência pública;
• Ser incremento do controle social;
• Monitorar a Lei de Acesso à Informação;
• Estabelecer competição saudável entre órgãos e entidades do GDF.

PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE

Saúde faz oficinas para melhorar processos de trabalho na Atenção Primária
 As reformas desenvolvidas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, nos três últimos anos (2016-
2018), contaram com a efetividade da Planificação da Atenção à Saúde (Paps). A Paps é uma proposta de 
gestão e organização da Atenção Primária à Saúde e da Atenção Ambulatorial Especializada nas Redes de 
Atenção à Saúde.O processo de Planificação da Atenção à Saúde foi iniciado em 2016, com uma série de 
seis oficinas voltadas à organização dos processos de trabalho da Atenção Primária e Ambulatorial Espe-

cializada. A primeira oficina foi voltada aos superintendentes, diretores de hospitais, gestores e gerentes 
para que alinhassem a importância da Atenção Primária no âmbito das redes de atenção. A estratégia foi 
desenvolvida pela Secretaria de Saúde em parceira com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de 
Saúde (Conass) e fez parte do Programa Brasília Saudável.
 Desde 2007, o Conass trabalha com uma proposta que não se restringe a uma mera capacitação 
de equipes de saúde. Ela pressupõe a realização de um conjunto de oficinas, tutorias, treinamentos e ca-
pacitações práticas, de curta duração, para as equipes técnico-gerenciais. O objetivo é envolver 100% dos 
profissionais, visando à melhoria dos macroprocessos da Atenção Primária à saúde e da Atenção Ambu-
latorial Especializada. 
 DOENÇAS PREVALENTES – O foco principal das oficinas foi voltado às linhas de cuidados 
para pacientes com hipertensão arterial ou diabetes mellitus, doenças que mais causam adoecimento e 
morte no Distrito Federal. As doenças crônicas não transmissíveis estão relacionadas a 55,1% das mortes 
no DF, sendo as cardiovasculares responsáveis por 27,1% delas e o diabetes, por 3,8%. As oficinas abor-
daram como fazer o atendimento continuado na Atenção Primária e como a equipe e o sistema deveriam 
se organizar para acolher o paciente ou, se necessário, encaminhá-lo para outros níveis de atenção.
 PREVENÇÃO – Nas oficinas, destacou-se a necessidade de agir, no âmbito da Atenção Primária, 
para evitar as graves consequências para o paciente e o sistema de saúde. No caso dos portadores de do-
enças crônicas, que não recebem os cuidados necessários, eles correm o risco de complicar com infarto 
do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência renal ou outros problemas que vão necessitar de 
pronto-socorro, internação e UTI. Também foram discutidos temas como o conceito de atenção primá-
ria, vigilância em saúde, monitoramento e avaliação da Atenção Primária, e territorialização. As capacita-
ções ocorreram, mensalmente, em cada região de saúde. O processo completo durou seis meses. 

Planificação em Saúde organiza rede de serviços para melhorar atendimento
 As oficinas de Planificação da Atenção à Saúde começaram em 2016, na Região de Saúde Leste. Foram 
desenvolvidas, inicialmente, no Itapoã, depois, nos territórios de Paranoá e São Sebastião a partir de 2018. Depois 
de dois anos do desencadeamento do processo, as evidências de efetividade da utilização desse instrumento de 
gestão já podem ser percebidas na organização da Rede de Atenção à Saúde, com destaque para a linha de cuidado 
das condições crônicas, como hipertensão arterial e diabetes mellitus. O processo envolveu a realização de oficinas 
teóricas para a totalidade dos profissionais de saúde da região, de tutorias realizadas na Atenção Primária (APS) 
e na Atenção Ambulatorial Especializada (AAE), além de cursos de capacitação. Especialmente nas unidades de 
saúde, foram organizados macroprocessos para atender às necessidades da população, envolvendo territorializa-
ção, cadastramento de famílias, estratificação de risco, eliminação de filas, entre outros.

Ambulatório de diabetes e hipertensão do Paranoá é exemplo de eficiência da planificação em saúde
 Moradores do Itapoã diagnosticados com hipertensão ou diabetes, classificados como de alto e mui-
to alto risco, contam com um ambulatório especializado funcionando no Hospital da Região Leste. A estru-
turação do ambulatório ocorreu no contexto da Planificação da Atenção à Saúde e contou com a parceria do 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde.Os pacientes são atendidos na Atenção Primária e encaminha-
dos para o ambulatório, passam por equipe multiprofissional, formada por endocrinologista, cardiologista, 
nutricionista, psicólogo, assistente social, farmacêutico clínico, enfermeiro e técnico de enfermagem, tudo 
em um único dia. O paciente fica uma manhã ou uma tarde no local e sai de lá com um plano de cuidados a 
ser seguido, traçado por todos os profissionais. Quando a doença é estabilizada, ele volta a ser acompanhado 
pela Atenção Primária, retornando ao ambulatório, periodicamente, para avaliação.
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REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE

Gestão descentraliza fortalece nível regional
 As mudanças vinculadas à regionalização da saúde no Distrito Federal tiveram início com a publica-
ção do Decreto nº 37.057, de 14 de janeiro de 2016, que determinou a transformação das 15 coordenações 
gerais de saúde em sete superintendências, que ficaram assim constituídas:

1. Região de Saúde Centro-Norte: Asa Norte, Cruzeiro e Lago Norte; 
2. Região de Saúde Centro-Sul: Asa Sul, Guará, Lago Sul, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, 

Riacho Fundo I e II e ParkWay; 
3. Região de Saúde Oeste: Ceilândia e Brazlândia; 
4. Região de Saúde Sul: Gama e Santa Maria; 
5. Região de Saúde Sudoeste: Taguatinga, Samambaia e Recanto das Emas; 
6. Região de Saúde Norte: Planaltina, Sobradinho, Mestre D’ Armas e Arapoanga; e 
7. Região de Saúde Leste: Paranoá e São Sebastião.

 A Região de Saúde é um espaço geográfico, formado por agrupamentos de regiões administrativas 
limítrofes, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de 
saúde. Embora tenha sido importante a formalização da divisão do Distrito Federal em regiões de saúde, 
o maior impulso do processo de descentralização somente ocorreu após a publicação de dois decretos. O 
primeiro, o Decreto nº 37.515, de 26 de julho de 2016, operacionalizou, de forma concreta, a gestão regio-
nalizada por meio da criação do Programa de Gestão Regional de Saúde (PRS). Já o segundo, o Decreto 
nº 38.017, de 21 de fevereiro de 2017, aprovou o regimento interno das Superintendências das Regiões de 
Saúde. Nesse sentido, as superintendências das sete macrorregiões de saúde, as diretorias de hospitais e ad-
ministrativos, e as unidades de referência passaram a:

• Desenvolver o planejamento de acordo com as necessidades regionais ou locais, incluindo a ob-
servância aos indicadores socioeconômicos e epidemiológicos;

• Celebrar acordos com a Administração Central, contendo objetivos, metas, indicadores de resul-
tado, monitoramento e avaliação;

• Otimizar a capacidade instalada, por meio do diagnóstico situacional, pacto entre gerentes, mu-
dança de processos de trabalho, para ofertar mais serviços de qualidade à população;

• Interagir mais de perto com os gerentes de unidades e com a população vinculada ao território, 
promovendo diálogo mais direto e em tempo real;

• A implementação da regionalização vira mais uma página, que limitava a eficiência da gestão da 
saúde no Distrito Federal, antes centralizada na figura do secretário de Saúde. Um próximo pas-
so, ainda não concluído (a não ser no Instituto Hospital de Base), será dar a efetiva autonomia 
administrativo-financeira, o que facilita e torna ágil, por exemplo, o abastecimento, a manutenção 
e a aquisição de equipamentos.

Programa de Gestão Regional viabiliza autonomia de superintendentes
 A criação do Programa de Gestão Regional de Saúde (PRS) para as regiões de saúde e Unidades de 
Referência Distrital da Rede Pública de Saúde do Distrito Federal, com vistas ao desenvolvimento da Aten-
ção Integral à Saúde, foi um passo decisivo no processo de regionalização da saúde. O objetivo foi aumentar 
a autonomia dos gestores regionais e locais para otimizar a oferta dos serviços de saúde à população. 
A ferramenta, instituída pelo Decreto nº 37.515, de 26 de julho de 2016, definiu o novo processo de gestão 
para os superintendentes das sete macrorregiões de saúde, diretores de hospitais e administrativos, bem 

como demais gestores das unidades de referência. Antes do decreto, o modelo de gestão se caracterizava 
pela centralização das decisões na figura do secretário de Saúde, embora existisse o coordenador regional 
e o diretor de hospital e das demais unidades. Nesse processo, não havia autonomia nas regionais, exceto a 
viabilizada pelo Programa de Descentralização Progressiva de Ações de saúde (PDPAS), que disponibilizava 
recursos para pequenos reparos e aquisições na unidade.
 O desenvolvimento do programa vem ocorrendo mediante a celebração de Acordos de Gestão Lo-
cal e Regional, que preveem o cumprimento de metas. O primeiro foi firmado entre as unidades de saúde 
de cada região com a superintendência, enquanto o segundo foi firmado entre a superintendência e a Ad-
ministração Central da Secretaria de Saúde. Ambos contêm metas que incluem, por exemplo, aumento do 
número de procedimentos e cirurgias, redução do tempo de espera no atendimento e captação precoce de 
100% das gestantes para o pré-natal. Também está previsto o aumento no faturamento de recursos.
 LEGISLAÇÃO – O Decreto nº 37.515, antes de ser assinado pelo governador, foi elaborado pela 
Secretaria de Saúde e revisto pela Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento (Seplag). O texto 
do Programa de Gestão Regional de Saúde está estruturado em cinco eixos: Gestão do Sistema de Saúde 
Locorregional; Gestão da Atenção à Saúde; Gestão Financeiro-orçamentária; Gestão da Infraestrutura dos 
Serviços e Gestão da Educação, Comunicação e Informação em Saúde.

Capacitação de gestores acelera regionalização da saúde
 O Programa de Gestão Regional da Saúde (PRS), por meio do Curso de Gestão Regionalizada, ca-
pacitou 240 gestores da Secretaria de Saúde. As aulas foram destinadas aos superintendentes das regiões de 
saúde, diretores de hospitais e técnicos administrativos. Eles receberam os certificados de conclusão em 8 de 
junho de 2017. Iniciado em 22 de março de 2016, com aula introdutória no auditório da Fundação de En-
sino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs), o curso qualificou os profissionais para o modelo de gestão 
regionalizada da saúde, que descentralizou a administração da rede e agrupou as unidades de atendimento 
em sete macrorregiões do Distrito Federal. 
 Cada região contou com 30 servidores, além de 10 profissionais de cada uma das três Unidades de 
Referência Distrital (URD). A estratégia foi fundamental para implementar o processo de regionalização 
da saúde. Na formação, foram abordados temas como regimento interno; conhecendo a região de saúde; 
desafios do acesso; gestão de pessoas; gestão financeiro-orçamentária; infraestrutura e logística; e vigilância, 
comunicação e informação em saúde. A iniciativa teve carga horária de 200 horas-aula e foi promovida pela 
Diretoria de Gestão Regionalizada, em parceria com a Escola de Aperfeiçoamento do Sistema Único de 
Saúde (Eapsus) da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs).

Novo regimento das superintendências define gerenciamento de redes de atenção à saúde
 O Decreto nº 38.017, de 21 de fevereiro de 2017, que aprova o Regimento Interno das Superinten-
dências das Regiões de Saúde, das Unidades de Referência Assistencial e das Unidades de Referência Distri-
tal, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e dá outras providências, constituiu um importante 
marco legal na implementação do processo de regionalização da saúde no Distrito Federal.
 Entre as competências das superintendências, descritas no documento, duas podem se destacadas. 
A primeira se refere ao gerenciamento das políticas e ações de saúde em todos os níveis de atenção em 
sua área de abrangência, em consonância com diretrizes ministeriais e da secretaria, o Plano de Governo 
e os instrumentos de planejamento e orçamento em saúde. E a segunda é relativa à gerência das Redes de 
Atenção na Região de Saúde, tendo como eixo ordenador a Atenção Primária à Saúde. Com 356 artigos, o 
documento, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 23 de fevereiro de 2017, define, ainda, que 
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os superintendentes das sete regiões de saúde devem gerir todos os níveis de atenção à saúde promovendo 
a articulação das ações entre hospitais, Unidades Básicas de Saúde e demais estruturas que fizerem parte do 
seu respectivo território. 
 Para fazer a atualização, foram realizadas 36 oficinas, com a presença de 1.060 gestores e servidores 
oriundos de vários setores. O documento, que começou a ser elaborado em março de 2016, foi apresentado 
e aprovado pelo Colegiado de Gestão, composto pelo secretário de Saúde, superintendentes, subsecretários, 
diretores gerais e Unidades de Referência Distrital.
 MUDANÇAS – O último regimento interno para as antigas coordenações da Secretaria de Saúde foi 
publicado 2001, quando o modelo de fundação hospitalar foi substituído por Secretaria de Saúde. Entretan-
to, ocorreram várias mudanças na estrutura e o regimento ficou desatualizado.

Acordo regional se compromete em ampliar a Estratégia Saúde da Família
 Melhorar a qualidade do acesso da população aos serviços de saúde, descentralizar a administração, 
reduzir os gastos e o tempo de espera no atendimento. Esses foram alguns dos principais compromissos 
firmados com o Acordo de Gestão Regional (AGR), assinado em 19 de dezembro de 2017 entre a Secretaria 
de Saúde do Distrito Federal e as superintendências das sete regiões de saúde, em cerimônia no Palácio do 
Buriti. Previsto no Programa de Gestão Regional da Saúde, o acordo estabeleceu um modelo de gestão por 
resultados, avaliados por meio do cumprimento de metas. O objetivo foi modernizar a gestão, de modo a 
torná-la mais descentralizada e eficiente, inclusive do ponto de vista financeiro. Nesse sentido, foram defini-
das metas específicas de cobertura, qualidade e padronização do atendimento público em saúde.
 A ampliação da cobertura populacional pela Estratégia Saúde da Família (ESF) e a redução da mortalida-
de infantil estão entre as metas pactuadas. Após 12 meses de vigência do acordo, o cumprimento das metas é ava-
liado. Foram realizadas mais de 100 reuniões com as subsecretarias e superintendências. Além disso, a Secretaria 
de Saúde promoveu cursos para gestão regionalizada, com mais de 250 participantes ao longo de 12 meses.
 INDICADORES – Ao todo, foram pactuados 66 indicadores para serem aprimorados conforme a 
realidade de cada região. Entre eles, é possível citar: Atenção Primária; Atenção Especializada; Rede Cego-
nha; vigilância em saúde; gestão de custos; logística; infraestrutura; e captação de recursos. Esses indicado-
res, efetivamente, traduzem uma boa qualidade na gestão da saúde. 

REORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO

Manual torna rápido processo de compras e contratações
 O processo de aquisição de insumos e contratação de serviços para melhorar o atendimento à po-
pulação, nas unidades públicas de saúde do Distrito Federal, ficou mais ágil após o lançamento, em 18 de 
abril de 2017, do Manual de Contratações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Pela primeira vez, foi 
desenvolvida uma ferramenta com o propósito de padronizar os procedimentos de licitações e, com isso, 
garantir o abastecimento com processos regulares de itens como medicamentos, equipamentos e serviços. 
São 163 páginas para orientar os servidores que atuam no processo de compra dos insumos.
 O manual e o regulamento de compras estão referenciados na Portaria nº 210, publicada no Diário 
Oficial do DF em 19 de abril de 2017. As vantagens da mudança incluem não só agilidade, mas também 
eficiência e monitoramento do prazo e andamento dos processos. A Secretaria de Saúde nunca teve um 
manual de contratações e essa dificuldade gerava uma série de problemas relacionados ao desabastecimento 
e manutenção de unidades. Agora, o processo de compras viabiliza melhores preços, qualidade, celeridade 

e controle de tempo de duração. As compras vêm sendo realizadas em versão eletrônica pelo Sistema Ele-
trônico de Informações (SEI), um software disponibilizado pelo Governo Federal (portal comprasnet), que 
dispõe de um conjunto de módulos e funcionalidades que promovem a eficiência na administração pública. 
Anteriormente, o processo de contratação de medicamentos durava, aproximadamente, 13 meses para ser 
concluído, o que contribuía para gerar desabastecimento dos insumos na rede. Agora esse tempo vem sendo 
reduzido progressivamente. Em 2018, esse número caiu para cerca de 160 dias.
 CAPACITAÇÃO – Para implementar o Manual de Contratações, que entrou em vigor desde 1º de 
junho de 2017, foram realizados treinamentos dos servidores para se adequarem aos novos fluxos. Foram 
duas etapas com workshops, coaching e distribuição de materiais de apoio. A iniciativa foi oferecida aos 
gestores e áreas estratégicas da Secretaria de Saúde.
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Nova portaria padroniza e agiliza execução de contratos
 Desde abril de 2018, a execução de todos os contratos da secretaria foi padronizada, como os de 
alimentação, vigilância, manutenção de equipamentos. Prazos e obrigações de cada área também foram bem 
definidos e, com isso, se garantiu uma celeridade maior na execução contratual. A Portaria nº 170, que esta-
belece o Regulamento da Execução das Contratações da Secretaria de Saúde, foi publicada, em 13 de abril 
de 2018 no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). 
 O regulamento desburocratizou processos internos, centralizou a execução dos contratos em um 
órgão especializado e, com isso, permitiu que o pagamento dos fornecedores fosse feito de forma mais céle-
re e transparente. A nova portaria definiu o fluxo de um contrato, que vai desde o pedido até o pagamento. 
Dessa forma, vem possibilitando o melhor acompanhamento da execução do processo.

Informatização reduz em 90% tramitação física de processos na Saúde
 Cerca de 1,5 mil documentos, vindos de todas as regiões, eram recebidos, diariamente, na seção de 
protocolo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Percebia-se uma intensa tramitação de malotes que as-
semelhava o ambiente a uma tumultuada agência dos Correios. Esse quadro caótico começou a mudar com a 
implantação gradual do sistema informatizado de gerenciamento e tramitação de documentos, DocControl, 
a partir de 2015. Mas o salto de qualidade exponencial só começou a ser observado a partir de 2016, com a 
implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI).
 Desde o segundo semestre de 2016, vem ocorrendo redução na circulação física de documentos de 
mais de 90% em relação à situação anterior. Um ganho em eficiência que não se resume apenas à economia 
de papel. Embora desse dado seja significativo, tem importância relativa quando se leva em conta o elenco 
de vantagens advindas do novo modelo. A principal conquista com o SEI é a transparência. Agora, conhece-
-se tudo o que tramita no ambiente da instituição e se consegue mapear os processos em tempo real, avaliar 
o desempenho de todos os envolvidos em cada etapa, identificar e corrigir eventuais gargalos. Desde junho 
de 2017, todos os documentos e informações oficiais da Secretaria de Saúde passaram a ser tramitados 
exclusivamente pelo SEI. Apenas processos antigos continuam a circular com a utilização do DocControl, 
ainda em funcionamento, customizado para atender as necessidades específicas do órgão.
 O QUE É? – O Sistema Eletrônico de Informações é um sistema de produção e gestão de docu-
mentos e processos eletrônicos. Foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) e 
cedido gratuitamente à administração pública.  O SEI foi escolhido como a solução de processo eletrônico 
no âmbito do projeto Processo Eletrônico Nacional (PEN) – iniciativa conjunta de órgãos e entidades de 
diversas esferas da administração pública. Tem como propósito construir uma infraestrutura pública de 
processos e documentos administrativos eletrônicos. 

ECONOMIA DE GASTOS PÚBLICOS

Contratos em vigilância e infraestrutura geram economia de R$ 28 milhões 
 Uma economia de aproximadamente R$ 28,3 milhões anuais em contratos relacionados à vigilância 
e manutenção de equipamentos de infraestrutura, como caldeiras e ares-condicionados, foi registrada em 
2017. A redução mais significativa ocorreu no contrato da vigilância, que teve uma economia de R$ 21 mi-
lhões. Antes, a Secretaria de Saúde gastava, por ano, cerca de R$ 213 milhões com o serviço. Em 2017, esse 
valor caiu para R$ 192 milhões. Alcançar essa diferença foi possível em decorrência das licitações por menor 
preço praticadas pela Saúde e pela Secretaria de Planejamento e Orçamento (Seplag), além da redução do 

quantitativo de vigilantes, para atender questões orçamentárias. Foram quase oito anos sem contrato regular 
na vigilância, vários deles emergenciais. Desde 2015, os serviços estavam sendo prestados sem contrato 
formal, em caráter indenizatório, ou seja, não tinha licitação. A mudança veio a partir de 2017. Os entraves 
administrativos foram removidos para que se pudesse concluir a contratação.
 MANUTENÇÃO – Em relação à manutenção regular dos equipamentos de infraestrutura, foi 
assinado, no início de 2017, um termo de cooperação técnica entre a Secretaria de Saúde e a Compa-
nhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), que fez a licitação de máquinas, como ares-condicio-
nados, elevadores e caldeiras. A economia nos contratos de manutenção dos ares-condicionados ficou 
em cerca de R$ 3,9 milhões – caiu de aproximadamente R$ 6,8 milhões, nos anos anteriores, para R$ 
2,9 milhões em 2017. Os contratos com valores reduzidos incluem os equipamentos nas unidades da 
Região Leste (antiga regional do Paranoá), Ceilândia, Hospital Materno-Infantil de Brasília (Hmib), 
Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) e Planaltina.
 No caso da manutenção das caldeiras, o valor dos contratos caiu de R$ 6,9 milhões para R$ 3,5 
milhões – uma diferença de R$ 3,4 milhões ao ano. Os contratos garantiram a manutenção das caldeiras 
nos hospitais de Base, Planaltina, Região Leste, Gama e Santa Maria. Como foram desativadas as do 
Hran e do Hmib, isso também gerou economia, porque foram retiradas do contrato.
 Em novembro de 2017, foram desativadas as caldeiras do Hmib e, em setembro do mesmo 
ano, as do Hospital Regional da Asa Norte foram substituídas por um sistema elétrico de aquecedores 
de passagem. Com baixo custo de manutenção e mais eficiência, os novos equipamentos não geram 
fumaça e reduzem a poluição do meio ambiente.
 MUDANÇAS – A reorganização na estrutura da Secretaria de Saúde, realizada no final de 2016, 
contribuiu para gerar mais agilidade nos processos e também maior economia. Além disso, o termo de 
cooperação assinado com a Novacap contribuiu nos processos relacionados às obras e demais serviços 
de infraestrutura implementados pela Secretaria de Saúde. 

Licitações produzem economia de R$ 313 milhões
 Os processos de licitações geraram uma economia de R$ 313 milhões em 2017. Em 316 cer-
tames da pasta, houve redução de 46,33% entre o valor estimado e o licitado – em 2016 foram 231 
pregões e economia de R$ 113 milhões. 
 O balanço de 2017 é de janeiro a 29 de novembro. Com essa e outras medidas de economia e 
reorganização, foi possível, por exemplo, o reabastecimento de medicamentos, de materiais médico-
-hospitalares e de reagentes para exames laboratoriais. Além disso, a pasta investiu em manutenção de 
equipamentos e espaços físicos, o que resultou em melhor atendimento à população. 

Saúde economiza R$ 10 milhões em serviços de limpeza
 A Secretaria de Saúde vem economizando, desde junho de 2018, aproximadamente R$ 10 mi-
lhões com a execução dos novos contratos de limpeza e conservação. Os acordos permitiram reduzir 
o custo dos serviços de, aproximadamente, R$ 79 milhões para R$ 69 milhões.
 A economia se deu após a pasta firmar contratos com base na metodologia definida pela Instru-
ção Normativa n° 2/2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério de Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), que estabelece a contratação dos serviços gerais de limpeza 
por metro quadrado, e não mais por quantidade de trabalhadores. Embora seja antiga, a metodologia 
prevista pela norma nunca havia sido empregada no DF. Ela atende a uma recomendação do Tribunal 
de Contas do Distrito Federal (TCDF).
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Licitada manutenção de 100% dos aparelhos de ar-condicionado 
 Os contratos de manutenção de 100% dos aparelhos de ar condicionado de toda a rede pública da 
Saúde foram licitados. Houve contratos de manutenção que resultaram em economia de, aproximadamente, 
30% aos cofres públicos, em comparação aos valores praticados nos acordos anteriores.
 É o caso do contrato no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), que caiu de R$ 1.078.906,56 
para R$ 730 mil neste ano – uma redução de 32,34% –, e do Hospital da Região Leste (antigo Paranoá), que 
diminuiu de R$ 1.111.641,24 para R$ 697.191,26 – uma queda de 37,28%. O valor pactuado para manuten-
ção dos ares-condicionados do Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib) também resultou em redução 
de custo: caiu de R$ 855.296,16 para R$ 657.999,80, o que representou uma redução de 23,07%.

Contratos de manutenção de elevadores são regularizados
 Os contratos de manutenção de elevadores de diversos hospitais da rede foram regularizados. O in-
vestimento anual foi da ordem de R$ 700 mil. Os contratos preveem manutenção de elevadores do edifício 
sede da Secretaria de Saúde, dos 12 equipamentos do Hospital de Base e também os dos hospitais regionais 
de Ceilândia, Santa Maria, Gama e Paranoá, além dos do Hospital Dia. Antes, havia locais que estavam sem 
contrato de manutenção há pelo menos oito anos. Foram, então, regularizadas as licitações e os contratos. 
E, agora, todos aparelhos estão funcionando.

Novo contrato reduz custo mensal com ligações telefônicas 
 Aproximadamente, três mil linhas telefônicas foram instaladas, por meio de um novo contrato, em to-
das as unidades públicas da rede. Desenvolvida de forma emergencial, a ação vem resultando em economia de, 
aproximadamente, R$1 milhão por mês. O novo processo foi iniciado em 11 de maio de 2018. Anteriormente, 
o serviço era prestado precariamente e por pagamento indenizatório, com custo variável em torno de R$ 2,5 
milhões. Agora, o contrato passou a ter um valor fixo mensal de R$ 1,468 milhão para o semestre.

CONSTRUÇÕES E REFORMAS 
NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE 

Hospitais da rede pública serão reformados
 A Secretaria de Saúde recebeu R$ 979.668,61 do Ministério da Saúde para custear projetos de 
engenharia e arquitetura, com o objetivo de reformar e readequar a estrutura de vários hospitais públi-
cos do Distrito Federal. A descentralização do crédito orçamentário para os projetos de reformas foi 
publicada, pela Portaria Conjunta nº 11, em 26 de abril de 2018, no Diário Oficial do Distrito Federal 
(DODF). As mudanças incluíram a adequação do Hospital Regional de Ceilândia (HRC) às normas de 
acessibilidade; a reforma e ampliação do Hospital Regional de Planaltina (HRP); a reforma e readequa-
ção da unidade de queimados do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) e das instalações de preven-
ção e combate a incêndio; e a reforma do setor de medicina nuclear do Instituto Hospital de Base do 
Distrito Federal (IHBDF).

Saúde expande canteiros de obras por regiões do DF 
 Um conjunto de novas construções e reformas em unidades de saúde vem sendo realizado na rede 
assistencial da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. As obras foram iniciadas no segundo semestre de 
2018, com inaugurações previstas para 2019:
 CONSTRUÇÕES

• Unidade Básica de Saúde (UBS) da Fercal;
• UBS Samambaia, QR 831;
• UBS Recanto das Emas, Qd. 804 – Av. Monjolo;
• UBS Ceilândia, QNR 02;
• UBS Riacho Fundo – CODHAB;
• 12 Bases do SAMU:  2 em Taguatinga, 1 em Samambaia,  2  em Ceilândia, 2 na Asa Sul, 1 na 

Asa Norte, 1 em Sobradinho, 1 no Guará, 1 no Riacho Fundo, 1 no Noroeste.

 REFORMAS
• Centro de Saúde nº 11 – Ceilândia; 
• Reforma do Piso – HMIB;
• UCIN Canguru – HMIB;   
• UBS Torre – Brazlândia. 

Aquecedores elétricos substituem caldeiras dos hospitais públicos
 A Secretaria de Saúde desativou, no período de 2015 a 2018, as caldeiras dos hospitais de Sobradi-
nho, Asa Norte, Ceilândia, Brazlândia, Materno Infantil de Brasília, Hospital Regional de Taguatinga (HRT) 
e Hospital da Região Leste (HRL). 
 Nos Hospitais de Planaltina, Gama e Santa Maria as caldeiras serão desativadas até 31/12/2018. 
As caldeiras foram substituídas por aquecedores elétricos, que irão esquentar toda água a ser utilizada no 
hospital. As caldeiras eram usadas para aquecer a água utilizada na lavanderia, banho de pacientes e também 
para vapor na lavanderia. Agora, com os novos equipamentos, isso vem sendo feito de forma mais eficiente 
e benéfica ao meio ambiente, pois não haverá mais emissão de fumaça.
 Também já está havendo economia de recursos porque a queima de óleo diesel, usado nas caldeiras, 
é mais cara do que o consumo de energia elétrica. 
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TRABALHO E GESTÃO DE PESSOAS

Concursos da Saúde oferecem 686 vagas para cargos efetivos nos últimos dois anos
 Após utilizar o cadastro de reserva referente ao concurso de 2014 para recompor a força de traba-
lho, a Secretaria de Saúde realizou concursos em 2017 e 2018 para satisfazer necessidades identificadas. Em 
2017, só foram oferecidas vagas para médicos, 270 no total. Já em 2018, foram disponibilizadas 294 vagas 
para médicos, 30 para enfermeiros, 72 para especialista em saúde e 20 para técnicos em saúde (Figura 1).
 As vagas para médicos, em 2017, foram ofertadas para as especialidades: anestesiologia (54), neona-
tologia (72), pediatria (72) e terapia intensiva adulto (72). Em relação ao concurso de 2018, a maior parte das 
vagas foi destinada à medicina de emergência (45), medicina da família e comunidade (30), terapia intensiva 
pediátrica (30), cardiologia (20), cirurgia geral – trauma (20), ginecologia e obstetrícia (20) e nefrologia (20) 
(Figura 2). As vagas para enfermeiros no concurso de 2018 foram destinadas às especialidades: enfermeiro 
obstetra (20) e enfermeiro da família e comunidade (10).
 TEMPORÁRIOS – Em 2016 e 2017, foram realizados concursos para contratos temporários de 
médicos, sendo oferecidas, respectivamente, 337 e 301 vagas.
 MUDANÇA DE ESPECIALIDADE – Em 2017 e 2018, foram realizados concursos para mudança de 
especialidade, abrangendo anestesiologia, cancerologia/oncologia, ginecologia e obstetrícia, neonatologia, pedia-
tria, medicina paliativa, medicina de família e comunidade, medicina de emergência e terapia intensiva (adulto). 
 NOVAS ESPECIALIDADES – Por meio de portaria, em dezembro de 2017, quatro especialidades 
passaram a ser agregadas aos cargos disponíveis na Secretaria de Saúde: enfermeiro obstetra, enfermeiro de 
família e comunidade, médico emergencista e médico paliativista.

Figura1
Número de vagas em concursos realizados para cargos efetivos da 
Secretaria de Saúde do Distrito Federal, 2017 e 2018

Figura 2
Número de vagas em concursos realizados, segundo especialidades médicas
Secretaria de Saúde do Distrito Federal, 2017 e 2018

Mais de 2,33 mil servidores ingressam na Saúde em 2018
 O compromisso da gestão em aumentar a força de trabalho para que fosse possível efetivar proces-
sos de trabalho imprescindíveis para ofertar ações e serviços de saúde, segundo as necessidades e de forma 
integral, se expressa também no volume de servidores que foram admitidos no quadro da Secretaria de 
Saúde do Distrito Federal (SES-DF).  Entre 2015 e 2018 (até o mês de agosto), um total de 6.704 pes-
soas ingressaram nesse quadro. Somente em 2018 (até o mês de agosto), houve 2.334 admissões, o que 
corresponde a 35% do total registrado no período. No total foram incluídos médicos, enfermeiros, 

cirurgiões-dentistas, além de auxilia-
res, especialistas e técnicos em saúde 
(Figura 3). O cadastro reserva de mé-
dicos aprovados no concurso de 2014, 
em várias especialidades, foi zerado 
entre 2016 e 2017. Dessa forma, a Se-
cretaria de Saúde supriu parcialmen-
te as carências de mais servidores na 
rede pública, seja com concursos ou 
com a ampliação da carga horária. 

Figura 3
Número de servidores admitidos 
no quadro da Secretaria de Saúde 
do Distrito Federal, 2015 a 2018
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Rede pública aumenta oferta de serviços com admissão de mais de 1,7 mil médicos
 Entre 2015 e agosto de 2018, um grande volume de profissionais médicos ingressou no quadro da 
Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O reforço na força de trabalho vem aumentando a oferta de servi-
ços na área, após admissão de total de 1.701 médicos. Em 2016 (730), o número de médicos que ingressou 
foi 3,6 vezes maior do que o registrado em 2015 (203).  Em 2017, verificou-se um incremento de 70% nas 
admissões em relação às efetivadas em 2015. Em 2018 (até agosto), o número duplicou em relação ao pri-
meiro ano do período analisado (Figura 4).
 As especialidades com mais contratações foram: clínica médica, pediatria, medicina da família e co-
munidade, terapia intensiva (adulto e criança), neonatologia e medicina de emergência. No mesmo período, 
672 enfermeiros foram admitidos. Somente no ano de 2018 (até agosto), houve 357 admissões, quantidade 
4,7 vezes maior do que a verificada no ano de 2015 (Figura 5). Em relação aos cirurgiões-dentistas, não 
houve admissões em 2015. Mas desde 2016, verificou-se um crescimento significativo que totalizou 159 
admissões até agosto de 2018 (Figura 6).  Também foram totalizadas 210 admissões de auxiliares de saúde, 
520 de especialistas em saúde e 3.442 de técnicos em saúde (Figura 7).
 As contratações dos médicos, enfermeiros, cirurgiões-dentistas, além de auxiliares, especialistas e 
técnicos em saúde possibilitaram aumentar oferta de serviços e reabrir unidades, como UTIs e internação.
O ingresso de novos médicos da família e comunidade contribuiu muito no sentido de formar equipes de 
Saúde da Família e ampliar a cobertura do novo modelo da Atenção Primária à Saúde. 

Figura 4
Recomposição da força de trabalho – número de médicos admitidos
Secretaria de Saúde do Distrito Federal, 2015 a agosto de 2018

Figura 5
Recomposição da força de trabalho – número de enfermeiros admitidos
Secretaria de Saúde do Distrito Federal, 2015 a agosto de 20

Figura 6
Recomposição da força de trabalho – número de cirurgiões-dentistas admitidos
Secretaria de Saúde do Distrito Federal, 2015 a agosto de 2018
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Figura 7
Recomposição da força de trabalho – número de auxiliares, especialistas e técnicos em saúde admitidos
Secretaria de Saúde do Distrito Federal, 2015 a agosto de 2018

Ampliada carga horária de mais de 3,3 mil servidores da Saúde 
 A Secretaria de Saúde do DF contou com a estratégia de ampliação da carga horária de trabalho de 
servidores para recomposição da força de trabalho na rede pública de assistência. Entre 2015 e agosto de 2018, 
um total de 3.313 servidores teve sua carga horária ampliada. O processo envolveu 83 auxiliares de saúde, 1.740 
técnicos em saúde, 413 especialistas em saúde, 525 médicos, 76 cirurgiões-dentistas e 476 enfermeiros.

Regras para Gratificação de Titulação (GTIT) incorporam reivindicações dos servidores
 Suspensa desde 2014, a concessão de gratificações de titulação aos servidores da Saúde passou a 
ser regulamentada pela Portaria nº 141, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 21 de março de 
2017.  Antes de publicar a portaria, a Secretaria de Saúde se deteve sobre a questão à luz de legislações per-
tinentes, além de pareceres da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e da Controladoria-Geral do Distrito 
Federal e recomendação do Conselho de Saúde do Distrito Federal.
 Por um lado, a portaria normatizou aspectos controversos, como a acumulação de títulos da mesma 
natureza e o limite da gratificação. Segundo o artigo 4º do documento, “A Gratificação de Titulação fica limitada 
a 30% (trinta por cento) do vencimento básico correspondente ao Padrão da Classe em que o servidor estiver 
posicionado”. O parágrafo 1º desse artigo destaca que “O servidor não perceberá cumulativamente o percentual 
referente a títulos distintos que sejam da mesma natureza”, salvo quando acumular cargos de forma lícita.
 Por outro lado, a portaria atendeu às reivindicações dos servidores que não ferem nem desrespei-
tam as orientações feitas pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) e pela Controladoria-Geral 
do Distrito Federal (CGDF), quanto à forma como tais pagamentos devem ocorrer. Isso foi pactuado em 
reunião realizada no dia 16 de março de 2017, na sala de reuniões da Casa Civil da Governadoria do Distrito 

Federal, com a presença do Chefe da Casa Civil, do Secretário de Estado de Saúde, da Procuradora-Geral 
do Distrito Federal, de deputados distritais e de representantes dos sindicatos representativos das carreiras 
de saúde do Distrito Federal.
 Nesse sentido, foram incluídas na portaria as seguintes solicitações dos servidores:

• A primeira especialização será aceita no cálculo da GTIT, o que representa melhoria em relação à 
Portaria nº 194, de 31 de dezembro de 2004;

• Será aceita declaração ou certificado de conclusão para graduação e pós-graduação, desde que em 
até 18 meses os interessados apresentem o diploma;

• Para a revisão do tempo do percentual de gratificação, serão garantidos o contraditório e a ampla 
defesa;

• Aposentados e pensionistas cadastrados há mais de 5 anos não precisam se recadastrar;
• O prazo para o recadastramento de quem ganha GTIT há mais de 5 anos aumenta para 120 dias; 

os demais permanecem com 60 dias;
• Fica previsto, expressamente, que o direito à concessão retroage à data do requerimento completo;
• A Portaria nº 94, de 24 de fevereiro de 2017, é revogada, mas os recadastramentos feitos com base 

nela terão suas informações aproveitadas, não havendo necessidade de se repetir o procedimento 
eletrônico.

Saúde conferiu 2,4 mil gratificações de titulação em 2018
 No final do primeiro semestre de 2018, foi contabilizada a concessão de 2.487 Gratificações de Titu-
lação. Em 14 de junho, 94 delas foram publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).  As outras 
1.292, em 11 de abril, e mais 1.101 em 14 de março. As concessões foram retroativas, com efeitos a contar 
da data constante no comprovante de envio, que é emitido na finalização do cadastro dos títulos. A Procu-
radoria-Geral do DF havia suspendido as análises e publicações de novas concessões entre agosto de 2014 
e fevereiro de 2018. Posteriormente, foi emitido um parecer que considerou inviável a cumulação de títulos 
com a mesma natureza para a percepção da gratificação. Após essa regularização, as análises permanecerão 
e as publicações ocorrerão mensalmente.

Sancionada lei que cria jornada de trabalho de 18 horas na Saúde
 O governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg, sancionou, em 20 de abril de 2018, a Lei nº 
6.137/18, que criou a remuneração por trabalho em período definido (TPD). O ato saiu em edição extra 
do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) e entrou em vigor na data de publicação. A lei estabelece 
medidas sobre as escalas, com a finalidade de promover a integralidade dos serviços de saúde e a adequa-
da assistência à população. Por exemplo, define a jornada de trabalho de 18 horas consecutivas para todos 
os servidores da Secretaria de Saúde, com descanso não inferior a seis horas entre um período e outro.
 Também admite jornadas de plantão de 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, e 18 horas, dependendo da lotação do 
servidor e da necessidade da Administração Pública. Além disso, mantém as horas extras com a mesma 
regulamentação atual, mas criando uma alternativa para permitir que a Secretaria de Saúde tenha os 30% 
de carga horária que precisa para manter as emergências abertas. 
 Com isso, o projeto regulamentou, por exemplo, o trabalho dos médicos que atuam como profes-
sores na Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs), para que cumpram adequadamente seus plantões e, 
dessa forma, eliminou o risco de fechar cursos por falta de docentes. A urgência em aprovar o projeto era 
necessária para evitar o fechamento de seis unidades de pronto-atendimento (UPAs) e de quatro emer-
gências, além da desativação de 10 ambulâncias, em razão de decisão do Tribunal de Contas baseada na 
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falta de regulamentação, que passou a proibir o serviço extraordinário da forma que era praticado na SES.
 APROVAÇÃO – Em um plenário lotado de estudantes de medicina e enfermagem, a Câmara Le-
gislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou, por unanimidade, em 19 de abril de 2018, a redação final do 
Projeto de Lei. O texto, protocolado pelo Executivo local e enviado à Câmara Legislativa em regime de 
urgência, foi elaborado em decorrência da decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) de 
limitar a carga horária dos servidores.
 A decisão 3.926/2017 do TCDF tratou, basicamente, de três pontos: vedou a realização de jornada 
de 18 horas, permitindo que o servidor da Saúde faça, no máximo, 12 horas diárias de trabalho; permitiu a 
realização de apenas duas horas extras após a jornada ordinária de trabalho; e determinou um intervalo de 
11 horas entre uma jornada e outra, aumentando, progressivamente, na medida em que a jornada aumente.
PORTARIA – A Portaria nº 473, que regulamenta todas as competências, diretrizes e critérios para conceder 
aos servidores da pasta a remuneração extraordinária por Trabalho em Período Definido (TPD), foi publi-
cada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), em 23 de maio de 2018.

Saúde reduz gastos com horas-extras
 O redimensionamento e mapeamento dos processos de trabalho, além do maior controle e monito-
ramento das necessidades contribuíram para racionalizar o uso e o respectivo pagamento das horas-extras 
a servidores. A redução dos gastos mensais com o expediente foi, aproximadamente, de 15% entre 2015 e 
2016, e de 26% entre 2015 e 2017, o que corresponde a uma economia mensal de  22,6 milhões de reais e 
39,4 milhões de reais, respectivamente (Figura 8) 

Figura 8
Gastos com horas extras de servidores
Secretaria de Saúde do Distrito Federal, 2015 a 2017

Maior monitoramento de faltas e acolhimento ao servidor reduzem absenteísmo 
 Desde agosto de 2016, a Secretaria de Saúde vem conseguindo reduzir a taxa de absenteísmo mensal 
de seus servidores. A diminuição foi resultado do trabalho contínuo de computação de faltas injustificadas 
para desconto salarial e da melhoria das condições de trabalho (Figura 9). As doenças (comprovadas pelos 
atestados médicos) e as chamadas faltas injustificadas estão entre os motivos mais frequentes que afastam os 
servidores do trabalho.
 O monitoramento do absenteísmo é feito em parceria entre a Subsecretaria de Gestão de Pessoas 
da Secretaria de Saúde, a Corregedoria de Saúde e a Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho da 
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão. No início, foi realizado um mutirão para lançar 
no sistema as faltas injustificadas e, em seguida, os dias faltosos passaram a ser descontados (Figura 10). Em 
relação ao acolhimento, houve fortalecimento dos Núcleos de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho 
com aumento do número de profissionais, responsáveis pela realização e monitoramento (iniciado em 2017) 
dos exames admissionais. Entre 2017 e 2018, a quantidade de exames realizados aumentou 164%. 

Figura 9
Taxa de absenteísmo dos 
servidores da Secretaria de 
Saúde do Distrito Federal, 
de janeiro de 2016 a junho de 2018
 

Figura 10
Valores referentes a descontos 

de faltas injustificadas e 
horas não trabalhadas dos 
servidores da Secretaria de 

Saúde do Distrito 
Federal, 2014-2017
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Central de Atendimento do Servidor tem número para contato direto
 A Secretaria de Saúde do Distrito Federal disponibilizou telefone para atendimento direto pela Cen-
tral de Atendimento ao Servidor (CAS), serviço criado para prestar o acolhimento, direcionamento e orien-
tações gerais aos servidores da Secretaria de Saúde do DF. O horário de atendimento ocorre das 8h às 12h e 
das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. A CAS foi criada em novembro de 2016 e funciona no andar térreo, 
bloco B, da Administração Central (ADMC) da SES/DF, onde realiza o atendimento presencial. O serviço 
presta informações sobre direitos e deveres do servidor e orientações gerais sobre a vida funcional. 

Controladoria da Saúde fez mais de 3 mil procedimentos em 2017
 Primeira a ser instituída no país, a Controladoria Setorial da Saúde do Distrito Federal, criada nesta 
gestão, apresentou um balanço de resultados das atividades, em 2017, quando registrou 3.109 procedimen-
tos. O setor, responsável pelo controle interno da pasta, instaurou 402 procedimentos disciplinares, sen-
do 297 processos administrativos disciplinares (PAD), 26 sindicâncias e 79 procedimentos de investigação 
preliminar (PIP). Também foram registradas 31 mediações de conflitos, 758 manifestações dos sistemas de 
ouvidoria respondidas e analisadas 1.516 denúncias e representações.
 Desde agosto de 2017, a Unidade Setorial de Controle Interno da Controladoria também realizou 
mais de 70 inspeções relacionadas a controle eletrônico de frequência na Secretaria de Saúde. No exercício 
de 2018, até o mês de agosto, esse número já era superior a 30 inspeções. Seguindo orientação do Tribunal 
de Contas do DF, a Secretaria de Saúde publicou a Portaria nº 67, de 2018, que passou a proibir o registro 
de ponto feito em unidade distinta da lotação do funcionário. Além disso, passou-se a fazer o desconto 
das faltas injustificadas. A Controladoria Setorial da Saúde é composta pelas unidades setoriais de Controle 
Interno (Usci), Correição Administrativa (Uscor), Transparência e Controle Social (Ustrac) e Ouvidoria. A 
estrutura foi criada por meio do Decreto nº 38.115, de 6 de abril de 2017, republicado no Diário Oficial do 
DF, edição extra nº 17, de 7 de abril de 2017.

EXCELÊNCIA TÉCNICA

Vagas para residência em medicina de família têm incremento de 500% 
 O acolhimento de 24 residentes de Medicina de Família e Comunidade, em 30 de março de 2016, no 
auditório da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs), pelo secretário de Saúde, Humberto 
Fonseca; subsecretário de Atenção à Saúde, Daniel Seabra; e representantes das regiões de Saúde Norte e Sudeste, 
marca, simbolicamente, o início do primeiro programa de residência em rede do Distrito Federal. O número de 
vagas oferecido nessa especialidade sextuplicou, antes eram somente  quatro. Foi a primeira vez na história que a 
Secretaria de Saúde conseguiu o financiamento de 24 bolsas desse programa pelo Governo Federal. A expansão 
de vagas nessa especialidade visou formar especialistas para atuar na atenção primária do DF. 
 Do programa de residência em rede, fazem parte 40 médicos de diversas especialidades incluindo, 
além de Medicina de Família e Comunidade, Anestesiologia, Cirurgia Geral, Medicina Paliativa, Medicina do 
Trabalho e Psiquiatria da Infância e Adolescência. O objetivo é formar especialistas em medicina, com visão 
crítico-reflexiva, para proporcionar atendimento integral e de qualidade ao paciente nos diferentes níveis do 
Sistema Único de Saúde. Nessa modalidade, o residente cumpre 80% de sua carga horária em unidades bá-
sicas de saúde. São dois anos de residência. Os primeiros cenários contemplados para o exercício da prática 
foram Sobradinho, Planaltina e Samambaia.
 ESCS – A Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs), vinculada à Fundação de Ensino e Pesquisa 

em Ciências da Saúde (Fepecs), é a instituição formadora responsável pelos programas de residência médica 
e multiprofissional da Secretaria de Saúde do DF. Além da Escs, estão subordinadas à Fepecs. A Fepecs é 
uma das estruturas vinculadas à Secretaria de Saúde do DF e oferece cursos na Escola Superior em Ciências 
da Saúde (Escs) e a Escola Técnica de Saúde de Brasília (Etesb). Além disso, possui a Escola de Aperfei-
çoamento do Sistema Único de Saúde (Eapsus), que é responsável por propor e desenvolver ações educa-
tivas para profissionais da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) e demais atores envolvidos no 
processo de consolidação do SUS/DF. A Fepecs é uma entidade da administração indireta do Governo do 
Distrito Federal, com personalidade jurídica de direito público, sem fins lucrativos, criada pela Lei nº 2.676, 
de 12/01/2001, vinculada diretamente à Secretaria de Estado de Saúde do DF.

Odontologia entra para a lista de especialidades de residência multiprofissional
 O “Programa de Residência Multiprofissional em Rede: Terapia Intensiva” ganhou, em 2018, mais 
uma profissão em sua composição: a odontologia. Até então, o programa era formado por enfermagem, 
farmácia, fisioterapia, nutrição e psicologia. Ao todo, o “Programa de Residência Multiprofissional em Rede: 
Terapia Intensiva” conta com 91 vagas. Na primeira seleção para dentistas, foram oferecidas oito vagas. 
Após a regulamentação da presença de dentistas em UTIs, foram oferecidas vagas para essa profissão na 
residência multiprofissional em terapia intensiva. Desde 2017, a equipe de odontologia foi organizada nas 
UTIs e, com isso, houve a possibilidade de preceptoria na área. Atualmente, 13 dentistas atuam em UTIs em 
nove hospitais da rede pública de saúde. São dois anos de residência em que o estudante passa por ativida-
des práticas e teóricas em rodízio na rede. No primeiro ano, na média complexidade, e, no segundo, na alta 
complexidade. Participam do programa os hospitais regionais da Asa Norte, Ceilândia, Taguatinga, Santa 
Maria, da Região Leste e o Instituto Hospital de Base. 

Saúde assina convênios para especialização à distância e mestrado profissional
 A Secretaria de Saúde assinou, em 4 de julho de 2018, dois convênios com a Fundação Oswaldo 
Cruz/Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (Fiocruz/ENSP), no valor total de R$ 1,7 milhão. 
O primeiro convênio é referente a um curso de Especialização em Educação a Distância (EAD), no valor 
de R$ 915,5 mil, com oferta de 100 vagas. O segundo é de mestrado profissional, com recurso de R$ 788 
mil, para até 35 vagas. Ambos são voltados à avaliação em saúde. O objetivo é formar especialistas e mestres 
em avaliação em saúde, tomando como objeto de reflexão as políticas, os serviços e as redes de atenção à 
saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). O público-alvo são os profissionais de nível superior, 
em qualquer área de formação, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), que atuam 
ou queiram atuar na área de monitoramento e avaliação.

PESQUISA

Servidores recebem bolsa para desenvolver projetos de pesquisa
 A Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs) homologou, em 25 de junho de 2018, o resultado 
final do processo seletivo, realizado entre 14 e 17 de maio, para formação de banco de dados de projetos de 
pesquisa, que vêm sendo apoiados pelo Programa de Iniciação Científica (PIC/Escs) e pelo Programa Institu-
cional Bolsas de Iniciação Científica (Pibic/Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
– CNPq). O apoio incluiu a concessão de bolsas para estudantes de graduação da Escs e de cursos técnicos da 
Escola Técnica de Saúde de Brasília (Etesb), além de estudantes de graduação em ciências da saúde.
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 BOLSAS – A seleção foi voltada para servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e docen-
tes da Escs. Os valores mensais da bolsa são de R$ 450 e de R$ 320 para os estudantes de graduação da Escs 
e para os estudantes técnicos da Etesb, respectivamente. O valor mensal da Bolsa Pibic/CNPq e Pibic-Af/
CNPq é determinado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A bolsa de 
pesquisa tem vigência de agosto de 2018 a julho de 2019.

Biblioteca da Fepecs é reaberta
 Com acervo com 11.413 títulos, que totalizam 28.643 exemplares, a Biblioteca Central da Fundação 
de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs) foi aberta em 6 de novembro de 2017, novamente, à 
comunidade acadêmica e aos servidores da unidade. Desde dezembro de 2016, o espaço estava interditado 
pela Defesa Civil por apresentar falhas estruturais no prédio que abrigava os livros, mesas de estudo e com-
putadores. O problema foi detectado, em março de 2016, após avaliação feita pela Companhia Urbanizadora 
da Nova Capital (Novacap), que apontou risco de desabamento da estrutura. O valor total da reforma foi de 
R$ 222.514,34, recursos da própria Fepecs. Além de elaborar o projeto de reestruturação, realizar a licitação, 
a Novacap acompanhou a realização das obras, finalizadas em setembro de 2017.
 SOLENIDADE – A reinauguração do espaço teve a presença do secretário de Saúde, Humberto 
Fonseca; do coordenador da Biblioteca Central, Maurício Marques; além de alunos, professores e servidores 
da instituição. A unidade, que recebe mensalmente uma média de 300 estudantes, é considerada uma bi-
blioteca universitária especializada em Ciências da Saúde e atende às três unidades de ensino mantidas pela 
Fepecs – a Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs), a Escola Técnica de Saúde de Brasília (Etesb) e a 
Escola de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (Eapsus).

PRÁTICAS INOVADORAS 
NO APOIO À GESTÃO

Secretaria de Saúde lança Programa Profissional Voluntário
 A iniciativa Voluntariado Profissional foi lançada, em dezembro de 2016, com o objetivo de reunir 
pessoas para que possam colaborar na assistência e fortalecer a rede de serviços. A ação foi regulamentada 
pela Portaria-SES nº 261, publicada em 11 de novembro. O documento autoriza e organiza a realização do 
trabalho voluntário profissional na rede de saúde de Brasília. Pelas novas regras o serviço voluntário “é pres-
tado de forma espontânea, não remunerada e não gera vínculo funcional ou empregatício com a Administra-
ção Pública Direta ou Indireta”. Para atuar como voluntário, o interessado deverá fazer seu cadastramento 
eletrônico no Portal do Voluntariado do Governo de Brasília.
 Em seguida, deverá apresentar a documentação necessária à Gerência de Voluntariado Profissional. 
O interessado será, então, avaliado e aprovado pelo diretor da unidade ou por um servidor por ele desig-
nado. Caso aprovado, assinará um Termo de Adesão, que terá validade de um ano, prorrogada por termos 
aditivos. Ex-servidores e aposentados da Secretaria de Saúde e integrantes de associações sociais têm prefe-
rência no contrato com a Secretaria de Saúde para atuar no serviço de voluntariado profissional.

Rede de Inovação promove melhoria da gestão pública
 Fomentar e viabilizar a inovação, com foco na valorização das pessoas, no conhecimento e no com-
promisso com os resultados do Sistema Único de Saúde (SUS) no Distrito Federal. Este é o objetivo prin-
cipal da Rede de Inovação InovaSES, lançada em 26 de junho de 2018 pela Secretaria de Saúde do Distrito 

Federal. A iniciativa foi criada pela pasta por meio da Portaria n° 425, publicada no Diário Oficial do Distrito 
Federal (DODF) em maio de 2018, depois da adesão da secretaria à Rede de Inovação da Gestão Pública do 
Governo Federal (Inovagov).
 A rede se compromete em promover a disseminação da inovação na Secretaria de Saúde, por meio 
de soluções criativas para os desafios identificados.
Ainda constituem objetivos da Rede InovaSES: a) Estimular a geração de ideias e soluções criativas para a 
melhoria de processos e serviços; b) Integrar e agrupar os trabalhos, projetos, ideias e espaços inovadores da 
Secretaria de Saúde; c) Despertar o empreendedorismo no servidor da pasta; d) Desenvolver competências 
de inovação nos servidores; e, e) Incentivar a prospecção, a execução e a aceleração de ideias e oportunida-
des que possibilitem a produção de inovações que beneficiem a Secretaria de Saúde e a sociedade.
 TRÊS FRENTES – A Rede InovaSES é composta por três frentes de atuação: um portal, um la-
boratório para disseminar a cultura de inovação na pasta e parcerias com eventos e processos relacionados 
à captura de inovação e ideias. O portal se refere ao espaço digital para gestão do conhecimento, com uma 
biblioteca para mostrar trabalhos e ferramentas vinculados às metodologias. 
 Já a segunda frente, chamada de Laboratório InovaSES, constitui local físico na sede da Secretaria 
de Saúde utilizado para promover oficinas e estimular a prática de projetos inovadores da pasta. 
Por fim, a terceira diz respeito à InovaSES, que viabiliza a conexão de atores inovadores na rede e a forma-
ção de parcerias com eventos relacionados às práticas de inovação.

Papo de Saúde implementa ideias criativas de servidores sobre processos de gestão
 A Secretaria de Saúde disponibiliza o espaço denominado Papo de Saúde para os servidores apre-
sentarem sugestões para a melhoria dos processos de trabalho da gestão. As ideias não precisam ser neces-
sariamente na própria área de trabalho do servidor. Podem tanto estar relacionadas ao atendimento de saúde 
ao usuário ou a processos internos da secretaria. As sugestões apresentadas passam por uma triagem e, a 
cada 15 dias, os autores serão convidados para fazer a defesa da proposta ao próprio secretário de Saúde 
Analisada a viabilidade da ideia, ela poderá ser implementada.

AÇÃO COMUNICATIVA 
E PARTICIPATIVA

Conselho de Saúde atua como aliado das grandes reformas
 As grandes reformas efetivadas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, entre 2016 e 2018, incluindo 
o Converte, que substituiu o modelo tradicional então vigente na Atenção Primária à Saúde em Estratégia Saúde 
da Família, e a criação do Instituto Hospital de Base, contaram com o apoio efetivo do Conselho de Saúde do 
Distrito Federal (CSDF). A própria ideia do Converte nasceu nesse colegiado. O CSDF, instância máxima de 
deliberação do controle social no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) do DF, de caráter permanente e deli-
berativo, tem a missão de deliberar, fiscalizar, acompanhar e monitorar as políticas públicas de saúde.
 O CSDF é um órgão vinculado à Secretária de Estado da Saúde do DF, composto por representan-
tes de entidades e movimentos representativos de usuários do DF, entidades representativas de trabalhado-
res da área da saúde do DF, governo e prestadores de serviços de saúde do DF, sendo seu presidente eleito 
entre os membros do Conselho. É competência do Conselho, entre outras, aprovar o orçamento da Saúde 
do DF e acompanhar a execução orçamentária. Também cabe ao pleno do CSDF a responsabilidade de 
aprovar, a cada quatro anos, o Plano de Saúde do DF.
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Pela primeira vez, Conselho de Saúde é presidido por usuária
 Pela primeira vez na história do Conselho de Saúde do Distrito Federal, a gestão da Secretaria de Saúde 
testemunhou a escolha de uma usuária para presidir o colegiado. A presidente da Associação Mães em Movimen-
to, Lourdes Cabral Piantino, foi eleita em 24 de outubro de 2017 para desempenhar a nobre tarefa. Na representa-
ção do conselho, os usuários têm 50% das cadeiras, enquanto gestão e trabalhadores têm, respectivamente, 25%. 
 Até então, todos os presidentes eram membros da gestão da secretaria. “Esse é um momento his-
tórico”, comentou Lourdinha, após a sua eleição. “Um momento que deverá nos trazer grandes mudanças. 
O maior beneficiário de melhorias no sistema de saúde é sempre o usuário, é aquele que depende e o que 
usa o sistema de saúde. Acredito que um usuário terá melhores condições de trabalhar em harmonia com 
os segmentos da gestão e dos trabalhadores, ajudando a conciliar os interesses em nome da saúde pública. 
Elogiando o que for elogiável e criticando o que tiver de ser criticado.”
 Lúcio Piantino, filho de Lourdes, é um artista plástico de sucesso. Suas obras já são conhecidas e 
valorizadas não apenas no Brasil, mas também no exterior. Segundo especialistas, as obras de Lúcio Piantino 
lembram os traços do pintor norte-americano Jackson Pollock e do espanhol Pablo Picasso. Lúcio, porém, 
tem uma característica que o difere dos dois artistas que lhe servem de referência: ele tem Síndrome de 
Down. Lúcio Piantino é a razão principal do trabalho de Lourdes Cabral Piantino na saúde pública. 
 Lourdes era professora de História quando Lúcio nasceu. Com o nascimento de Lúcio, Lourdinha, 
como é conhecida, passou a dedicar sua vida às artes plásticas e à inclusão de Lúcio na vida social, traba-
lhando para quebrar preconceitos e garantir ao filho todos os seus direitos, garantindo a sua inclusão e a 
implantação de políticas públicas para pessoas como ele. Lourdes fundou a Associação Mães em Movimen-
to (Amem) com esses objetivos. Foi a partir da Amem que ela chegou ao Conselho de Saúde, instituição de 
controle social na área da saúde pública, que agora ela passa a presidir.

Comunicação promove cidadania e fortalece vínculo entre gestão e sociedade
 A Assessoria de Comunicação (Ascom) é o setor responsável por divulgar informações oficiais da 
Secretaria de Saúde para o público interno e externo. Para desempenhar suas funções, a área possui núcleos de 
serviços, como atendimento à imprensa, agência de notícias, comunicação interna, cerimonial e novas mídias. 
Por atuar com informações ligadas à Saúde, um setor sensível, a Ascom é bastante demandada. Em média, 
anualmente, são atendidos 8,5 mil pedidos de informações por parte da imprensa, sendo que, em mais de mil, 
o atendimento é feito por meio de entrevistas com fontes oficiais. Esse serviço funciona todos os dias do ano.
 Em relação à geração de conteúdo, a Assessoria de Comunicação produz em média mil notícias por 
ano. As reportagens criadas pelos jornalistas da Ascom possuem foco nas melhorias do serviço prestado 
na rede e são de utilidade pública. Além das matérias, são produzidas fotografias para compor o material 
informativo, que é disponibilizado no site oficial da pasta para acesso por parte da população e enviado à 
imprensa local e nacional por meio de um mailing com mais de 500 jornalistas.
Soma-se a este nicho de atuação o serviço de design gráfico, que trabalha de forma diversificada e cria 
materiais como impressos, telas informativas para os computadores, conteúdo para comunicação interna e 
campanhas de divulgação. 
 Dentro da Ascom atua, ainda, o cerimonial da Secretaria de Saúde, responsável pelo assessoramento 
direto do secretário e pela organização de eventos de portes diversos, em toda a rede, entre eles as posses, 
seminários e inaugurações. Esse núcleo trabalha intimamente ligado à comunicação interna, que dissemina 
informações importantes para a vida funcional dos servidores, bem como atua para gerar maior engajamen-
to entre os profissionais da Saúde. Sobre a presença da Secretaria na internet, a Assessoria de Comunicação 
tem trabalhado para consolidar a imagem da pasta no ambiente online. Em 2017, por exemplo, o conteúdo 

postado no Facebook oficial SES teve o alcance de 4.688.290 pessoas, números que posicionaram a página 
como a terceira mais bem colocada, nacionalmente, dentre as Secretarias de Saúde. Na comparação com as 
secretarias do Governo do Distrito Federal, a Saúde é a primeira em números de curtidas e audiência. Há 
também a atuação no Twitter, Google+, YouTube, Flickr e Instagram. 
 Entre as grandes realizações da Ascom, nos últimos anos, destacam-se o desenvolvimento da Sema-
na do Servidor, a comunicação da Mostra de Experiências Inovadoras do SUS, a execução do projeto Papo 
de Saúde, lançamento do aplicativo Amamenta Brasília, dos hotsites Brasília Saudável (voltado à conversão 
da Atenção Primária) e Brasília Contra o Aedes (de combate ao vetor da dengue, zika, chikungunya e febre 
amarela). Há, ainda, campanhas de comunicação realizadas pela Ascom nas redes sociais que tiveram grande 
repercussão. Entre os temas, há posts sobre narguilé, série voltada a fitoterápicos, práticas integrativas e um 
post sobre Jessica Jones – personagem de série do Netflix símbolo do combate à violência contra a mulher 
– que viralizou e rendeu até mesmo pauta na imprensa. 
 Como destaques, há registros de casos de pacientes que estavam assistidos pelos hospitais da rede, 
mas que não tinham identificação nem parentes conhecidos. Por meio de ações de comunicação nas redes 
sociais foi possível localizar familiares - em outros estados - e proporcionar o reencontro. Campanhas sobre 
doação de leite humano, sangue e órgãos também têm grande repercussão, assim como o combate ao Aedes 
aegypti, campanhas de vacinação humana e animal. Diante do exposto, a Ascom mostra-se um setor bastan-
te produtivo e que gera resultados positivos, de forma a melhorar a imagem da Secretaria de Saúde perante 
a opinião pública. 

Prêmio Saúde Cidadã 
 O 1º Prêmio Saúde Cidadã foi desenhado com o objetivo de mapear as ações inovadoras executadas 
nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, 
em parceria com a Controladoria Geral do Distrito Federal, o Prêmio Saúde Cidadã é parte integrante do 
Projeto Controladoria na Saúde, que visa fomentar a cidadania de usuários e servidores ao redor das UBS.
 Dez unidades básicas de saúde (UBSs) foram escolhidas para concorrer ao 1º Prêmio Saúde Cidadã, 
cujos projetos foram submetidos à votação popular. Uma votação popular definiu a ordem de classificação 
na lista das selecionadas. A votação foi realizada entre 29 de junho a 5 de julho de 2018 no portal da Secre-
taria de Saúde. O requisito para ser um dos escolhidos era que o projeto fosse desenvolvido por meio de 
parceria entre a comunidade e os servidores.
 INOVAÇÃO – O objetivo do prêmio foi de auxiliar no fortalecimento e difusão da Estratégia Saúde 
da Família (ESF), a partir da valorização de experiências socialmente inovadoras, que envolvam as equipes e 
os usuários desta política pública de saúde. A premiação variou entre R$ 200 mil (1º lugar) e R$ 50 mil (do 
4º ao 10º colocado), valores a serem revertidos em manutenção predial para as UBSs vencedoras. 
 A iniciativa “Jardins do Morumbi”, ficou em primeiro lugar e teve como objetivo facilitar o acesso da 
população aos serviços de saúde, com o uso de espaços físicos cedidos pela comunidade, descentralizando 
os serviços antes oferecidos exclusivamente na Unidade Básica de Saúde (UBS) 17, na comunidade rural 
Jardins Morumbi, em Planaltina. Em segundo lugar, ficou a iniciativa “Humanização no atendimento”, com 
a participação de estudantes da Escola Superior de Ciências em Saúde, e de profissionais da UBS 3, de Ta-
guatinga. Já em terceiro lugar, a Farmácia Viva, do Centro de Referência em Práticas Integrativas em Saúde 
(Cerpis), com o projeto “Rodas de Conversa sobre Fitoterapia e Plantas Medicinais para a comunidade e 
profissionais de saúde”.
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UNIVERSAL E EQUÂNIME AO 

CUIDADO INTEGRAL E RESOLUTIVO 
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REFORMAS NA SAÚDE 
TÊM FOCO: ACESSO 
UNIVERSAL AO CUIDADO 
INTEGRAL E RESOLUTIVO

O propósito das reformas realizadas na Saúde foi operacionali-
zar os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde no 
Distrito Federal. Nesse sentido, buscou-se promover a inclu-
são social por meio do aumento de cobertura e de acesso a 

programas de saúde. O objetivo, por um lado, foi garantir o acesso univer-
sal e equânime às ações e serviços de saúde. Por outro, viabilizaram-se as 
condições para proporcionar o cuidado integral e de qualidade. As abor-
dagens para o enfrentamento do processo saúde-doença se distanciaram 
da visão biologicista focada na doença. Priorizaram-se os enfoques mais 
integrais e mais holísticos, enquadrando-se os riscos e os danos na pers-
pectiva de gênero, dos ciclos de vida, dos territórios, entre outros

CUIDADOS NO SEGUNDO CICLO DE VIDA

SAÚDE DA CRIANÇA

Atenção Primária promove saúde infantil de forma integral e resolutiva 
 A área técnica de Saúde da Criança, diretamente subordinada à 
Gerência de Ciclos de Vida da Diretoria de Áreas Estratégicas da Atenção 
Primária (DAEAP), atua no âmbito da atenção primária e possui como 
missão institucional a gestão e a coordenação da atenção e do conheci-
mento relativos à saúde da criança, no âmbito do Sistema Único de Saúde 
do Distrito Federal (SUS-DF). 
 Tem o objetivo de promover a saúde infantil de forma integral, 
humanizada e com qualidade. Esta área propõe e participa da formulação 
de políticas distritais relacionadas à saúde da criança, em consonância com 
a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), do 
Ministério da Saúde, e apoia a organização de uma rede única e integrada 
de assistência, garantindo a continuidade do cuidado. As seguintes linhas 
de cuidado são prioridades: Atenção humanizada e qualificada à gestação, 
ao parto, ao nascimento e ao recém-nascido; Aleitamento materno e ali-
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mentação complementar saudável; Promoção e acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento 
integral; Atenção integral a crianças com agravos prevalentes na infância e com doenças crônicas; Atenção 
integral à criança em situação de violências, prevenção de acidentes e promoção da cultura de paz; e Atenção 
à saúde de crianças com deficiência ou em situações específicas e de vulnerabilidade.

Doenças prevalentes na infância são tema de capacitação
 Enfermeiros e médicos de família e comunidade da Região de Saúde Centro-Sul, que engloba Gua-
rá, Estrutural, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Park Way, Riacho Fundo I e II e SIA, participaram de 
treinamento em Saúde da Criança, baseado na metodologia de Atenção Integrada às Doenças Prevalentes 
na Infância (AIDPI), preconizada pelo Ministério da Saúde. O curso foi realizado entre 12 e 15 de junho de 
2018, com 10 horas-aula/dia, no Centro de Treinamento e Capacitações SEDHS, do Guará I.
 Participaram do curso 30 profissionais, além dos facilitadores. O foco foi promover a redução da 
mortalidade na infância, com ações realizadas na atenção primária à saúde, e instruir as famílias sobre quan-
do e como buscar adequadamente os níveis de atenção à saúde. Trata-se de uma nova abordagem da atenção 
à saúde na infância, desenvolvida originalmente pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Fundo 
das Nações Unidas para a Infância e a Adolescência (Unicef).
 De acordo com a metodologia, o objetivo não é estabelecer um diagnóstico específico de uma deter-
minada doença, mas identificar sinais clínicos que permitam a avaliação e classificação adequada do quadro. 
Principalmente, conseguir fazer uma triagem rápida quanto à natureza da atenção requerida pela criança: 
encaminhamento urgente a um hospital, tratamento ambulatorial ou orientação para cuidados e vigilância 
no domicílio. No Brasil, a estratégia AIDPI foi adaptada às características epidemiológicas da criança e às 
normas nacionais.

SAÚDE DO ADOLESCENTE

Saúde estimula a abordagem biopsicossocial do adolescente
 A Política de Atenção Integral à Saúde do Adolescente do Distrito Federal vem desenvolvendo 
ações com o propósito de atender aos adolescentes numa perspectiva biopsicossocial, enfatizando a promo-
ção à saúde, prevenção de agravos, diagnóstico precoce, tratamento e reabilitação da saúde. Enfim, busca 
a melhora da qualidade de vida dos adolescentes e também de suas famílias. A faixa etária que engloba a 
atenção a essa clientela é a de 10 a 19 anos de idade, como preconizado pela Organização Mundial de Saúde. 
As áreas de atuação prioritária da política incluem a promoção do crescimento e desenvolvimento saudáveis, 
com prevenção e detecção de agravos a essa faixa etária; a atenção à saúde sexual e à saúde reprodutiva; a 
redução da morbimortalidade por causas externas e do uso abusivo de álcool e outras drogas.
 
Adolescentro realiza mais de 3,5 mil atendimentos mensais
 O Adolescentro, criado há 20 anos, é uma unidade da rede pública de saúde do DF que atende 
adolescentes, de 12 a 18 anos, com transtorno mental leve, moderado ou grave; ou transtornos de aprendi-
zagem ou que foram vítimas de violência sexual. A unidade fica na 605 Sul e vem realizando mais de 3,5 mil 
atendimentos mensais. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 18h. A unidade 
presta atendimento ambulatorial com equipe multidisciplinar composta por 60 profissionais da área da saú-
de, como pediatra, psiquiatra, neurologista, dentista, ginecologista, psicólogo, assistente social, enfermeiro, 
terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e nutricionista, além de técnicos de enfermagem e de saúde bucal.

 GRUPOS – Ao todo, são oferecidos 30 grupos terapêuticos com diferentes formatos para atender 
a demanda. A família e os responsáveis também são incluídos no tratamento. Existem grupos específicos 
que trabalham as questões que geram conflitos familiares e angústias em relação ao comportamento do ado-
lescente. A sexualidade, hiperexposição nas redes sociais, ciberbullying, conflitos familiares e violência são 
temas trabalhados nos grupos terapêuticos.  Periodicamente, o Adolescentro recebe residentes e estagiários 
para se capacitarem na Atenção Integral à Saúde do Adolescente. Também são oferecidas palestras e treina-
mentos a outras instituições e escolas que demandarem. 

Adolescentro oferece terapia para jovens viciados em internet
 A cada mês, aproximadamente 1,5 mil jovens que chegam ao Adolescentro em busca de atendimen-
to apresentam dependência em internet e eletrônicos – computador, celular e videogames, segundo relato 
dos pais. Essa condição - que é considerada uma doença e precisa ser tratada – provoca prejuízos na escola, 
nas relações familiares e na saúde, já que até a alimentação é deixada de lado. Para ter acesso ao tratamento, 
os jovens podem ser encaminhados pelas unidades de saúde ou buscar o atendimento espontaneamente. No 
local, o tratamento é oferecido para a faixa etária de 10 a 18 anos. O acompanhamento é multidisciplinar 
com assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras e odontologistas, entre outros profissionais.

SAÚDE DO ADULTO

Atenção Primária inclui cuidados com a população adulta 
 A população adulta representa uma parcela significativa da população assistida pelas equipes da Estratégia 
Saúde da Família. Isso decorre das mudanças demográficas que vêm ocorrendo nas últimas décadas no Brasil, 
relacionadas à queda da mortalidade infantil e da fecundidade, ao aumento da expectativa de vida, assim como 
aos movimentos migratórios e de urbanização que levaram a um significativo aumento do número de adultos e 
idosos. O Paisa (Programa de Atenção Integral à Saúde do Adulto) tem o propósito de formular e implementar 
políticas de saúde direcionadas a assistência integral à saúde do adulto, segundo diretrizes do Ministério da Saúde 
para área, contribuindo para aumento na expectativa e qualidade de vida da população no Distrito Federal. A 
Atenção Integral à Saúde do Adulto tem como foco principal a atuação nas condições específicas a esse público, 
entre as quais o tratamento da hipertensão arterial, diabetes mellitus, tuberculose e hanseníase. 

SAÚDE DO IDOSO

Policlínica de Taguatinga oferece curso para cuidadores de idosos informais
 A Policlínica de Taguatinga capacitou 60 cuidadores de idosos informais (familiares) no primeiro 
semestre de 2018. Eles participaram de um total de 10 encontros, realizados semanalmente. Entre as te-
máticas abordadas estiveram o papel do cuidador, depressão, distúrbios de comportamento, alimentação 
saudável, prevenção de quedas e problemas com o sono. Além disso, o curso ainda apresentou aos parti-
cipantes toda a rede de atendimento aos idosos na Secretaria de Saúde.

Ciclo de palestras promove atualização profissional em gerontologia
 Com a realização do I Ciclo de Atualização na Assistência em Gerontologia – do Paciente Crítico à 
Reabilitação, entre 3 e 4 de outubro de 2018, o Núcleo de Saúde Funcional (NSF) do Hospital Regional de 
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Taguatinga (HRT) promoveu a atualização de conhecimentos e proporcionou a integração entre os profis-
sionais de saúde da área, compartilhando experiências que englobam desde a assistência ambulatorial aos 
pacientes idosos até eventuais internações na UTI e o período de pós-alta. O evento, com 101 inscritos, 
atendeu a uma demanda interna dos servidores e dos participantes do Programa Multiprofissional de Resi-
dência de Saúde do Adulto e do Idoso – desenvolvido no HRT como cenário de atividade prática. 
 Com carga horária de 20 horas (18 presenciais e duas em ensino a distância), o ciclo foi estruturado com 
uma visão multiprofissional, aberto à participação de enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fono-
audiólogos, médicos, nutricionistas, farmacêuticos, psicólogos, residentes e estudantes dessas áreas e correlatas. 
Nos dois dias, a programação incluiu a apresentação de 14 palestras, com a abrangência que representa a prestação 
de assistência à saúde do idoso. Foram apresentados temas que cobrem desde a visão mais ampla do assunto, 
como a “Qualidade de vida na senescência e senilidade” e “Saúde mental do idoso – inteligência emocional”, até 
pontos mais específicos, como “Ventilação Invasiva” e “Disfagia”, para citar alguns exemplos.

Hospital de Apoio dispõe de Unidade de Cuidados Paliativos Geriátricos
 A Unidade de Internação de Cuidados Paliativos Geriátricos, inaugurada em 1º de junho de 2016, 
no Hospital de Apoio de Brasília (HAB), é o primeiro serviço deste tipo destinado ao público idoso criado 
na rede de saúde Distrito Federal. O objetivo é oferecer maior bem-estar no fim da vida para quem apre-
senta quadro de demência grave. A Unidade de Cuidados Paliativos Geriátricos conta com sete leitos de 
internação. O conjunto foi montado na Ala C, onde funcionou provisoriamente a Unidade de Internação de 
Cuidados Paliativos Oncológicos, a qual teve seu espaço original reformado e entregue em março deste ano.
 ACOMPANHAMENTO MULTIPROFISSIONAL – Os idosos são acompanhados por uma equipe 
composta por geriatras, clínicos médicos, enfermeiros e técnicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisio-
terapeutas. Eles também recebem a atenção de nutricionistas, assistentes sociais, voluntariado e podem fazer 
acupuntura. Os profissionais discutem entre eles e com a família do paciente quais medidas menos invasivas, ou 
seja, que causam menos agressão ao corpo, são ideais para o atendimento médico. Para cada paciente é feito um 
plano de cuidados para ser executado durante a internação, o que inclui metas de curto, médio e longo prazos.

ATENÇÃO À SAÚDE POR 
RECORTE DE GÊNERO 

SAÚDE DA MULHER

Ações de Saúde da Mulher estão disponíveis nas unidades básicas da rede
 Todas as Unidades Básicas de Saúde do DF oferecem ações de saúde da mulher, que incluem pré-natal, 
planejamento reprodutivo, prevenção e detecção precoce de câncer de colo uterino e câncer de mama, ações de 
promoção do parto natural e humanizado, promoção da saúde da mulher e tratamento de agravos. A saúde da 
mulher constitui prioridade não só no Distrito Federal, mas também no âmbito federal do SUS, e nos acordos 
internacionais dos quais o Brasil é signatário. No âmbito do Distrito Federal, esta prioridade se expressa na 
Atenção Primária, onde ela ocupa espaço privilegiado, especialmente nas ações referentes à redução da morta-
lidade materna, ao planejamento reprodutivo, humanização e qualificação da atenção obstétrica.
 A área técnica de Saúde da Mulher da Secretaria de Saúde tem a missão de formular a política de 
atenção integral à saúde da população feminina do Distrito Federal e fazer a gestão das políticas, progra-
mas e projetos em articulação com outras áreas cujas atividades repercutam na saúde da mulher.

Rede pública de saúde tem fila de mamografia zerada 
 Desde julho de 2017, a fila para realização de mamografia está zerada. Atualmente, a espera é de ape-
nas 10 dias. Somente em 2017, foram realizadas 35.224 mamografias. Até outubro de 2018, foram mais 12.907 
exames. Estima-se que, até 2019, mais de 60 mil novos casos de câncer de mama sejam diagnosticados no 
Brasil. A doença afeta mulheres e homens, mas pode ser prevenida por meio da detecção precoce. O principal 
exame para rastreamento é a mamografia. A investigação pode ser feita nos hospitais regionais de Taguatinga, 
Samambaia, Asa Norte, Sobradinho, Ceilândia, Gama, Santa Maria, Materno Infantil (Hmib), da Região Leste 
(Paranoá), além do Instituto Hospital de Base (IHB) e do Centro Radiológico de Taguatinga (CRT).
 ACESSO GARANTIDO – Cinco novos aparelhos digitais foram adquiridos pela Secretaria de Saú-
de e instalados no IHB, hospitais regionais de Taguatinga e Sobradinho, além de CRT e Hmib.
Na rede pública do Distrito Federal, 11 hospitais possuem mamógrafos e ofertam 5,4 mil vagas por mês – 
mais que o dobro da necessidade. 
 ATENÇÃO PRIMÁRIA – Para fazer o exame, é preciso passar por consulta médica em unidade bá-
sica de saúde. Todas as mulheres acima dos 50 anos de idade têm indicação de mamografia para prevenção. 
O câncer de mama pode ser percebido nas fases iniciais, na maioria dos casos, por alguns sinais e sintomas: 
nódulo (caroço), fixo e geralmente indolor; pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de 
laranja; alterações no bico do peito (mamilo); pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço; saída de líquido 
anormal das mamas. O autoexame é fundamental para a detecção precoce da doença.



146 147

Rede Cegonha melhora assistência a gestantes, puérperas e crianças 
 A Rede Cegonha é um programa do Sistema Único de Saúde (SUS) que viabiliza a melhoria do aten-
dimento às mulheres durante a gravidez, o parto e o pós-parto, também ao recém-nascido e às crianças com 
até dois anos de idade. No Distrito Federal, o programa vem sendo implementado em todas as unidades bá-
sicas de saúde. Nesse sentido, ações são desenvolvidas, inicialmente, para ampliar o acesso do público-alvo 
ao programa, o que inclui a captação precoce da gestante para realização do pré-natal (de risco habitual ou 
de alto risco). Uma vez inscritas, as gestantes são avaliadas e encaminhadas para realização de ultrassono-
grafia e de exames laboratoriais. Os resultados ficam disponíveis em tempo oportuno e se acolhem todas as 
intercorrências da gestação. 
 No processo de atendimento, um vínculo é estabelecido entre as gestantes e a maternidade onde 
ocorrerá o parto. Isso tudo é regulado para garantir sem atropelos a disponibilidade dos leitos obstétricos e 
neonatais. Em caso de necessidade, a regulação também inclui os serviços de urgências e a oferta de consul-
tas e exames ambulatoriais. Nas situações de urgência para as gestantes e puérperas e para os recém-nascidos 
de alto risco, promove-se o acesso ao transporte seguro. 
 Após o parto, ocorre o acompanhamento da puérpera e da criança na Atenção Primária, com visita 
domiciliar na primeira semana após a realização do parto e nascimento, bem como a busca ativa de crian-
ças vulneráveis. Também se disponibiliza orientação e oferta de métodos contraceptivos, além de ações de 
prevenção e tratamento das DST/HIV/Aids e hepatites. Os profissionais foram capacitados para acolher a 
gestante e a criança, e atendê-las com segurança e cuidado mais humanizado. As práticas de atenção à saúde 
desenvolvidas são baseadas em evidências científicas.

Recordista em partos, HRC oferece linhas de cuidados materno-infantis
 Unidade da rede pública de saúde com o maior número de nascimentos – mais de 500 mensais - o 
Hospital Regional de Ceilândia (HRC) constitui um exemplo de eficiência nos cuidados materno-infantis ofe-
recidos à população. Isso se observa não somente na promoção do parto humanizado, com 75% dos partos 
normais, mas também na assistência aos bebês após o nascimento, principalmente aos que precisam permane-
cer em UTI. O hospital conta com apoio diário de três doulas voluntárias, que ajudam mulheres em trabalho 
de parto. Elas conversam com as gestantes e as que aceitam ser acompanhadas passam a receber o apoio delas.
 PREMATUROS – As crianças prematuras, que não podem ser liberadas rapidamente para casa, 
podem precisar de UTI. Muitas delas, inclusive, permanecem por um longo período internadas.
Para ajudar na recuperação, o HRC desenvolve uma série de projetos, como a ofuroterapia (banho terapêu-
tico, realizado três vezes por semana, que inclui banho de sol, massagem corporal e estimulação tátil para 
promover o equilíbrio e a percepção do ambiente), projeto Octos, que leva polvos de crochê para os recém-
-nascidos e o Método Canguru.
 A unidade conta com oito tutoras que trabalham o Método Canguru. A ideia é incentivar as mães 
e a equipe no cuidado com o recém-nascido. Além da posição canguru, que estimula o contato físico da 
criança com a mãe e o pai, as tutoras cuidam do ambiente, diminuindo os fatores e as condições que podem 
causar estresse ao bebê. Nesse sentido, cuidam da luz, dos sons, do manuseio com a criança, tudo de modo 
a aumentar o bem estar e oferecer neuroproteção. No processo, as mães são estimuladas a assumir a respon-
sabilidade com a saúde da criança.
 AÇÕES – As unidades de Terapia Intensiva Neonatal e a de Cuidados Intensivos Neonatais do 
HRC oferecem outras atividades às mães e seus filhos internados. Todas têm a participação da equipe mul-
tiprofissional composta por pediatra, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 
terapeuta ocupacional e psicólogo.
 A neonatologia de Ceilândia também promove grupos e oficinas terapêuticas com a produção de 
objetos para os bebês; ações em comemoração às datas festivas; sessões de fisioterapia e fonoaudiologia; 
aulas de artesanato semanal com crocheteira e outros.  Após a alta hospitalar, os pacientes, até os 18 meses 
de idade, são assistidos pelo terapeuta ocupacional em um programa de avaliação e intervenção no desen-
volvimento neuropsicomotor. Assim, as mães aprendem a brincar com seus filhos em casa, e a posicionar 
corretamente a criança.

Fórum discute novo modelo de atenção à saúde da mulher e à saúde da criança
 Obstetras, ginecologistas, enfermeiros e neonatologistas da rede pública de saúde participaram, en-
tre 11 e 12 de junho de 2018, do I Fórum de Boas Práticas de Atenção ao Parto e Nascimento do Distrito 
Federal realizado no auditório do Uniceub Asa Norte. O encontro, promovido pela Secretaria de Saúde, re-
fletiu sobre as práticas usuais na atenção ao parto e nascimento, seus determinantes e caminhos a percorrer 
para atender às recomendações da Organização Mundial da Saúde.

DF realiza Primeira Conferência de Saúde das Mulheres
 A Primeira Conferência de Saúde das Mulheres do Distrito Federal foi realizada entre 30 de junho 
e 1º de julho de 2017 com um público 80% feminino. Durante o encontro, os 220 delegados, represen-
tantes de usuários do SUS, trabalhadores e gestores, analisaram as 84 propostas para integrar as diretrizes 
da Política de Atenção Integral à Saúde das Mulheres do Distrito Federal e do Brasil. Dessas, 12 foram 
selecionadas para serem aplicadas no Distrito Federal e outras 12 foram apresentadas na etapa nacional, 
realizada entre 17 e 20 de agosto de 2017.
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 Participaram da abertura da Conferência, realizada no auditório da Fepecs, a colaboradora do Go-
verno de Brasília, Marcia Rollemberg, que fez a abertura oficial; o secretário de Saúde e presidente da 
conferência, Humberto Fonseca; a representante do Ministério da Saúde Thais Veloso; o presidente 
do Conselho Nacional de Saúde, Ronald Santos; o presidente do Conselho de Saúde do DF, Helvécio 
Ferreira. Também estiveram presentes à solenidade o presidente da Câmara Legislativa do Distrito 
Federal, Joe Valle; a secretária adjunta de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Huma-
nos, Márcia de Alencar; entre outras autoridades. 
 Como etapas preparatórias ao evento, ocorreram sete conferências locais com a participação de 
mais de 800 pessoas. Na ocasião, foram escolhidos 192 delegados – metade de usuários, 25% trabalha-
dores e 25% gestores, além de 28 membros natos do Conselho de Saúde do DF. 
 PROGRAMAÇÃO – Os temas do encontro foram expostos em quatro eixos: O papel do estado no 
desenvolvimento socioeconômico e ambiental e seu reflexo na vida das mulheres; O mundo do trabalho e suas 
consequências na saúde das mulheres; Vulnerabilidades nos ciclos de vida das mulheres na Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde das Mulheres; e Políticas públicas para mulheres e participação social.

SAÚDE DO HOMEM

Servidores participam do lançamento do Guia do Pré-Natal do Parceiro 
 A Coordenação Técnica de Saúde do Homem da Secretaria de Saúde do Distrito Federal fez o 
lançamento do Guia do Pré-Natal do Parceiro e do Guia de Saúde do Homem para Agente Comunitário 
de Saúde durante uma oficina de capacitação realizada no dia 3 de agosto de 2016. A utilização desses ins-
trumentos pelos profissionais de saúde foi um passo importante para consolidação da Política Nacional 
de Atenção Integral à Saúde do Homem no DF. Além do lançamento dos guias, a programação da oficina 
incluiu a apresentação dos eixos prioritários da política. Realizada em parceria da Coordenação Nacional 
da Saúde do Homem, do Ministério da Saúde, a oficina foi realizada no Auditório Externo da Fiocruz e 
contou com a participação de profissionais de saúde incluindo-se os agentes comunitários de saúde.

Projeto em áreas rurais previne câncer de próstata 
 O projeto da Linha de Cuidado Doenças Prostáticas foi iniciado, em 2017, com a visita de pro-
fissionais do Hospital Universitário de Brasília (HUB) às equipes de saúde da família rurais do Paranoá, 
na Região de Saúde Leste, quando também visitaram moradores e mapearam o público que seria alvo do 
projeto. Homens com idade acima de 45 anos passaram por consulta e exames para avaliar a próstata. 
 RASTREAMENTO – A especialidade médica responsável pelo rastreamento do câncer de prós-
tata é a urologia. Na Secretaria de Saúde, oito hospitais têm ambulatório nessa área: Base, Asa Norte, So-
bradinho, Taguatinga, Ceilândia, Gama, Santa Maria e Região Leste (antigo Paranoá). A porta de entrada 
para atendimento especializado são as unidades básicas de saúde.  
 A detecção da doença é feita por meio de exame clínico (toque retal), com exames complementares 
como o antígeno prostático específico (PSA) e a ecografia. Os homens com mais de 45 anos devem fazer os 
exames preventivos uma vez por ano. Porém, aqueles com histórico de câncer de próstata na família (pai e 
irmãos) ou de câncer de mama (mãe e irmãs) devem procurar o urologista após os 40 anos de idade. Estima-se 
que, no Brasil, anualmente surgem mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata. É o segundo tipo que 
mais atinge os homens e é mais comum em pessoas da terceira idade, ou seja, a partir dos 65 anos de idade. 
No Distrito Federal, foram registrados 840 casos em 2016.

Profissionais da Atenção Primária são treinados para cuidar da saúde do homem
 Um conjunto de oficinas foram desenvolvidas para preparar os profissionais da Atenção Primária no 
cuidado ao parceiro da gestante. O objetivo é estimular a prática de uma paternidade ativa e cuidadora antes, 
durante e depois do nascimento, além de prevenir doenças. O programa é uma estratégia para aproximar 
os homens dos cuidados de saúde, pois em geral eles não costumam ir ao médico. Participam das oficinas 
coordenadores e outros profissionais das equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). A gestão preten-
de implementar o Pré-Natal do Parceiro para promover a melhoria das condições de saúde da população 
masculina. Durante as oficinas foi apresentada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, 
e foram discutidas também questões sobre Gênero e Masculinidade, Pré-Natal do Parceiro e compartilhadas 
experiências exitosas desenvolvidas em outras localidades do país. 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Projeto pioneiro promove uso racional de medicamentos na Atenção Primária
 Inaugurada em agosto de 2016, a Farmácia da UBS 11 de Vicente Pires tornou-se modelo de aten-
dimento para todo o DF ao implantar o serviço de “Cuidado Farmacêutico na Atenção Básica de Saúde”, 
oferecendo, assim, um acompanhamento no tratamento farmacológico aos usuários com foco no cuidado 
e nas ações de promoção de saúde e prevenção de doenças e agravos. A média de atendimento na farmácia 
é de três mil pacientes/receitas por mês. Nela são feitos atendimentos por demanda espontânea durante o 
fornecimento de medicamentos ou por encaminhamento dos médicos da família. A unidade pertence à área 
de abrangência da Região Sudoeste de Saúde e atende a uma população de aproximadamente 80 mil pessoas.
 Na farmácia, todas as prescrições são registradas no sistema informatizado das saídas de medica-
mentos por paciente, com baixas das receitas atendidas pelo número do SUS ou cadastro na Secretaria de 
Saúde do usuário, o que permite registro do histórico do uso de medicamentos do paciente na Atenção 
Primária à Saúde. Esse modelo vem sendo implementado em toda a rede de Atenção Primária desde 2017.
 Nesse sentido, o paciente é acompanhado de perto pelo farmacêutico, e a cada vez que vai retirar o me-
dicamento, o quadro clínico é avaliado para ver se ele está respondendo ao tratamento. Caso não esteja fazendo 
o efeito desejado, o médico é avisado e o paciente será reexaminado. Com a mudança, o cuidado na atuação do 
farmacêutico abrange visitas domiciliares, consultas farmacêuticas, compartilhadas e em grupo. Nesse sentido, 
o farmacêutico realiza visitas aos domicílios, junto com as equipes da Estratégia Saúde da Família. 

Secretaria adquire canabidiol para pacientes com epilepsia
 Os pacientes com epilepsia, tratados na rede pública de saúde do Distrito Federal, que tenham re-
comendação médica e atendam ao protocolo para uso de produtos à base de canabidiol, não precisam 
mais recorrer à Justiça para que a Secretaria de Saúde forneça o medicamento. Porém, é necessário seguir 
uma série de requisitos estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para que a 
importação ocorra. O paciente precisa apresentar, na Anvisa, os documentos por ela exigidos, conforme 
orientações contidas no site portal.anvisa.gov.br/importacao-de-canabidiol, para obter uma Autorização 
de Importação individualizada.
 De posse da autorização de importação vigente, o paciente ou o seu responsável faz o cadastro pelo 
telefone 160, opção 3 e, no dia agendado, comparece à Farmácia do Componente Especializado (Alto Cus-
to) da sua localidade levando também os documentos pessoais, além de receita médica, relatório médico e o 
Laudo para Solicitação e Autorização de Medicamentos.
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 A Anvisa editou uma legislação específica para o canabidiol, a Resolução da Diretoria Colegiada 
(RDC) nº 17/2015, a qual condiciona o uso do remédio à assinatura de Termo de Responsabilidade e Escla-
recimento pelo paciente ou responsável, porque o medicamento não tem eficácia e segurança comprovadas. 
Além disso, o uso foi inserido na Portaria MS nº 344/1998, permitindo sua prescrição, mas mantendo a 
proibição de venda no Brasil.
 Como a Lei Distrital nº 5.625/2016 garante o fornecimento do canabidiol, no âmbito do DF, tor-
nou-se necessário estabelecer um protocolo especificando as situações clínicas em que seu uso é permitido 
aos pacientes da rede SUS-DF. Desde 2015, a Secretaria de Saúde já comprou 206 unidades de produtos 
diversos à base de canabidiol. O valor total das compras foi de R$ 147.609,22.
 IMPORTAÇÃO – O processo de importação é complexo. Envolve diversos trâmites administrati-
vos referentes à licitação, conversão de câmbio, conferência pela Receita Federal, pelo setor de desembaraço 
aduaneiro, pela própria Anvisa, entre outras variáveis que incidem sobre o tempo necessário à sua conclusão.
Além disso, por se tratar de procedimento individualizado, a Secretaria de Saúde é proibida de manter esto-
ques para atender eventuais demandas de forma imediata. A substância é derivada da planta Cannabis sativa, 
a maconha, e não é produzida no Brasil. O uso de produtos à base de canabidiol, para fins terapêuticos, é 
apontado por pesquisadores e pacientes que têm epilepsia e convulsões como um tratamento alternativo, 
pois os doentes não conseguem resultados com outros medicamentos.

HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Hemocentro recebe mais de 66 mil doadores de sangue em 2017
 O Hemocentro de Brasília recebeu mais de 66 mil doadores de sangue em 2017. O índice de satisfação 
dos doadores pós-coleta foi de 95% (muito satisfeitos ou satisfeitos) em avaliação realizada nesse mesmo ano.
 ROTEIRO DA DOAÇÃO – A primeira etapa é a Identificação, quando é necessário apresentar 
documento oficial com foto. A segunda fase é a pré-triagem para verificar pressão arterial, temperatura 
corporal, pulso, altura e peso do candidato. O terceiro passo é um pré-lanche e o quarto é a triagem clínica. 
Nesta etapa, a pessoa responde a aproximadamente 40 perguntas sobre seus hábitos de vida e comporta-
mentos que podem comprometer a saúde. Na quinta fase, ocorre a Coleta, que é o momento da doação. O 
procedimento dura aproximadamente 10 minutos. Serão coletados de 400 a 490 ml de sangue. Antes de ir 
embora, o doador recebe um segundo lanche para repor as energias.
 PROCESSAMENTO – Após a bolsa de sangue sair do setor de coleta, é feito o processamento do 
material que é fracionado em hemocomponentes, que são o concentrado de hemácias (utilizado para con-
trolar anemia e outras finalidades), plasma (utilizado, por exemplo, para tratamento de queimados), concen-
trado de plaquetas (destinados a pessoas que possuem leucemia e outras patologias) e crioprecipitado (fator 
anti-hemofílico). Os materiais ficam armazenados em uma espécie de “quarentena” até que sejam emitidos 
os resultados exames laboratoriais que atestam sua a qualidade.

Fundação Hemocentro de Brasília tem sua qualidade reconhecida com certificação ISO 9001
 O Hemocentro já possuía a certificação de qualidade ISO 9001:2008, concedida pelo Instituto de 
Certificação Qualidade Brasil – ICQ Brasil desde 2012 para o seu Ciclo do Sangue. Em 2017, após 
novas auditorias, houve um aumento do escopo da certificação, que passou a abranger aos laboratórios 
de Imunologia de Transplantes, de Hemostasia e de Imuno-hematologia, Banco de Cordão Umbilical e 
Placentário e o Banco de Medula Óssea. 

 A nova certificação se deu pelo estrito cumprimento de normas técnicas que mantêm o elevado 
padrão de excelência dos serviços da instituição. A solenidade de entrega da nova Certificação ISO 
9001:2008 ocorreu em 2 de agosto de 2017.
 SAIBA MAIS – A ISO (International Organization for Standardization) é um organismo for-
mado como uma rede de institutos de normalização de 157 países, com sede na Suíça, e tem como 
objetivo estabelecer normas técnicas no âmbito internacional. Uma certificação como a ISO 9000 
evidencia que o sistema de qualidade de uma determinada empresa está de acordo com os critérios do 
organismo internacional, garantindo a qualidade e segurança nos processos. O Hemocentro deu início 
ao processo de acreditação em 2007 e, em 2012, recebeu a primeira certificação ISO 9001. Cada certi-
ficação tem um ciclo de três anos.

Hemocentro recebe 69 servidores nomeados em 2017
 A Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) teve sua força de trabalho reforçada com a chegada de 69 
novos servidores provenientes da nomeação, em 23 de outubro, de 79 servidores do concurso realizado em 
2016. Com isso o déficit de força de trabalho da FHB passa a ser de 31,46%. Os novos servidores passaram por 
acolhimento e treinamentos e já se encontram em exercício nas áreas finalísticas e administrativas da fundação.
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EQUIDADE NA ATENÇÃO À SAÚDE 
DE POPULAÇÕES VULNERÁVEIS

Secretaria de Saúde inaugura primeiro ambulatório trans de Brasília
 A inauguração do primeiro ambulatório trans do DF, realizada em 14 de agosto de 2017, repre-
sentou uma atitude efetiva do Estado para garantir o acesso das pessoas trans, travestis e transgêneros à 
proteção das políticas públicas. A iniciativa atende às recomendações e princípios do SUS, “de garantir a 
universalidade da assistência a todo cidadão brasileiro, independentemente de sua orientação sexual, etnia, 
idade e condições econômicas”.
 A nova unidade, localizada no Hospital Dia da 508/509 Sul, vem prestando, desde o dia 21 de agosto 
de 2017, atendimento à população trans do DF em suas necessidades específicas e ainda constitui referência 
para que estudantes, estagiários e profissionais de saúde possam conhecer a realidade do segmento popula-
cional. Os usuários do ambulatório vêm sendo encaminhados pelas unidades básicas de saúde, pelo Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social da Diversidade (Creas), por busca espontânea, ou por 
intermédio de grupo de entrada. 
 A unidade conta com equipe multiprofissional, que presta assistência em psicologia, psiquiatria, ser-
viço social, endocrinologia e enfermagem. A ideia é ampliar posteriormente o atendimento com a inclusão 
de especialidades como ginecologia e urologia. Após a busca pelo atendimento na área de saúde mental, o 
serviço mais procurado do ambulatório é o de endocrinologia, que, em caso de necessidade, orienta adequa-
damente o uso de hormônios.
 GRUPO DE TRABALHO – A efetivação do projeto somente foi possível após ações articuladas 
no governo de Brasília, que mobilizou as secretarias de Saúde e do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mu-
lheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos (Sedestmidh), além das defensorias do DF e União. Formado 
por representantes da Secretaria de Saúde, defensorias públicas da União e do DF, Creas da Diversidade, e 
movimentos sociais, como o Instituto Brasileiro de Transmasculinidade (Ibrat) e a Associação do Núcleo de 
Apoio e Valorização à Vida de Travestis, Transexuais e Transgêneros do Distrito Federal e Entorno (Ana-
vtrans), o Grupo de Trabalho (GT Ambulatório Trans), instituído pela Portaria n° 155 de 25 de agosto de 
2016, foi determinante para implantar o novo serviço.

Nome social pode ser usado em todos os órgãos do governo de Brasília
 Todos os servidores do governo de Brasília e cidadãos atendidos por eles conquistaram o direito de 
usar o nome social. Em cerimônia no Palácio do Buriti, em 30 de janeiro de 2017, o governador Rodrigo 
Rollemberg assinou decreto que reconheceu a identidade de gênero de travestis, transexuais e transgêneros 
em todos os órgãos da administração pública local. Embora o fim do preconceito não ocorra de cima para 
baixo em função de um decreto, sua publicação constituiu um passo importante para reger o comporta-
mento dos servidores e gestores públicos no sentido de não discriminar esse grupo social, até que isso seja 
incorporado culturalmente e naturalmente na conduta das pessoas.
 O Decreto nº 37.982, publicado em 31 de janeiro de 2017, no Diário Oficial do Distrito Federal, 
determina que “os agentes públicos devem respeitar a identidade de gênero e tratar a pessoa pelo prenome 
indicado, que constará dos atos escritos”. E ainda destaca que “nos documentos de identificação de visuali-
zação ao público em geral deve constar exclusivamente o nome social”. O uso do nome social está garantido 
em cadastro de dados, comunicação interna, endereço de e-mail, identificação em locais de trabalho, listas 
de ramais, nomes de usuários em sistemas de informática e crachás.
 Banheiros, vestiários e outros espaços que separam gênero podem ser usados de acordo com a iden-

tidade do usuário, e os servidores do governo deverão tratar as pessoas pelo nome e pelo gênero indicados. 
Qualquer caso de discriminação será punido de acordo com a Lei nº 2.615, de 2000.
 Para fazer o registro do gênero e do nome social escolhidos, os interessados precisam fazer um re-
querimento por escrito no setor de recursos humanos de cada órgão. A solicitação pode ser feita a qualquer 
momento. Depois da publicação, os gestores tiveram até 90 dias para fazer as adaptações necessárias dos 
processos internos para que os trabalhadores e o público atendido passem a ser identificados pelo nome e 
o gênero escolhidos.
 PORTARIA – Na mesma data do decreto, o secretário de Saúde assinou a Portaria no 30,  que dis-
põe sobre a utilização do nome social para a pessoa que se autodenomina travesti, transexual, transgênero e 
intersexo no âmbito da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

Saúde amplia acesso de beneficiários do Bolsa Família
 O atendimento aos beneficiários do Programa Bolsa Família na rede pública de saúde do Dis-
trito Federal apresentou aumento de 51% no primeiro semestre de 2018. A cobertura, entre julho e 
dezembro de 2017, foi de 37,40% e, entre janeiro e junho de 2018, passou para 56,39%. Aproxima-
damente 62 mil famílias cadastradas no Bolsa Família foram atendidas neste período. O aumento da 
cobertura se deve à ampliação do cadastramento de famílias até então não incluídas no monitoramento. 
Isso decorre de uma maior proatividade das equipes de saúde, após capacitação no processo de refor-
ma da Atenção Primária à Saúde, no sentido de proceder a uma busca mais ativa das famílias vinculadas 
ao programa do Governo Federal. 
 Nesse sentido, destaca-se o trabalho das equipes com atuação na rua, que facilitou o acesso às 
famílias que antes não buscavam o centro de saúde. Como a população atendida pelo Bolsa Família é 
de baixa renda, muitos tinham vergonha de ir até o centro de saúde ou não tinham mesmo condições 
para esse acesso. Então, a visita das equipes quebrou as barreiras e as famílias foram mais acolhidas.
 ATENDIMENTO – O Bolsa Família é um programa federal de transferência de renda a fa-
mílias pobres e extremamente pobres. No Distrito Federal, em outubro de 2018, havia 75.010 famílias 
beneficiárias do Bolsa Família. Essas famílias equivalem, aproximadamente, a 7,68% da população total 
do DF, e inclui 23.784 famílias que, sem o programa, estariam em condição de extrema pobreza.
 CONDICIONALIDADES – Quando uma família entra no programa, ela e o poder público 
assumem compromissos para garantir o acesso de suas crianças e adolescentes à saúde e à educação. 
Esses compromissos são conhecidos como condicionalidades: a) crianças menores de 7 anos devem ser 
vacinadas e ter acompanhamento de peso e altura; b) gestantes precisam fazer o pré-natal; c) crianças 
e adolescentes de 6 a 15 anos devem ter frequência escolar mínima de 85% a cada mês; e d) jovens de 
16 e 17 anos devem ter frequência escolar mínima de 75% das aulas a cada mês.
 Na área da Saúde do DF, 62.408 famílias foram acompanhadas no primeiro semestre de 2018. As 
famílias acompanhadas na saúde são aquelas que possuem crianças de até 7 anos e/ou mulheres gestantes. 
O DF conseguiu acompanhar 35.194 famílias, o que corresponde a um acompanhamento de 56,39%. 
 PANORAMA – As regiões Sul, Central e Sudoeste são as que apresentaram maior cobertura: 
86,11%, 74,38% e 68,83%, respectivamente.
 FUNCIONAMENTO – A agenda de saúde do Programa Bolsa Família no SUS compreende 
a oferta de serviços para a realização do pré-natal pelas gestantes, o acompanhamento do crescimento 
e desenvolvimento infantil e imunização. Assim, as famílias beneficiárias com mulheres entre 14 e 44 
anos e crianças menores de sete anos de idade deverão ser assistidas pelas equipes de saúde da família, 
com acompanhamento dos agentes comunitários de saúde sempre que for possível. 
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Oficina qualifica servidores de saúde como facilitadores do Bolsa Família
 A Região de Saúde Centro-Sul promoveu no mês de maio de 2018 oficina, com duração de dois dias, 
para formação de servidores de saúde como facilitadores do programa Bolsa Família. Os encontros, que 
contaram com a participação de 20 pessoas em cada dia, foram realizados no auditório do Hospital Materno 
Infantil de Brasília (Hmib) e no Laboratório de Informática da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências 
da Saúde (Fepecs).
 A oficina teve como objetivo qualificar facilitadores para capacitar as equipes de Saúde da Família de 
suas unidades para identificar, cadastrar e acompanhar as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família.
A agenda de saúde do Bolsa Família no Sistema Único de Saúde (SUS) compreende a oferta de serviços para 
a realização do pré-natal pelas gestantes, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil e 
a imunização. A Região de Saúde Centro-Sul engloba as regiões administrativas do Guará, Estrutural, SIA, 
SCIA, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo I e II e Park Way.

Equipes de saúde levam dignidade a populações de rua
 Para atender às pessoas em situação de rua, a Secretaria de Saúde conta com o Consultório na Rua, 
projeto idealizado pelo Ministério da Saúde cuja implantação ocorreu, de forma pioneira, no DF em 2012.
Três equipes fazem atendimento a esse público no Distrito Federal, conforme preconiza o Ministério da 
Saúde. O censo aponta a existência de aproximadamente 3 mil pessoas vivendo em situação de rua no DF. 
As equipes de Consultório na Rua têm 5,9 mil pacientes cadastrados. Em decorrência da itinerância dessa 
população, alguns indivíduos possuem cadastro em mais de uma equipe.
 Todas essas equipes, que atuam nas regiões do Plano Piloto, Taguatinga e Ceilândia, são parte da 
Estratégia Saúde da Família e estão vinculadas a uma unidade básica de saúde. Elas promovem a atenção in-
tegral à saúde das pessoas em situação de rua por meio de ações diretas e resolutivas, mas também por meio 
de articulação, sensibilização e instrumentalização da rede para as demandas e vulnerabilidades associadas à 
vivência de rua. As abordagens sempre respeitam o interesse de cada indivíduo e têm por objetivo ofertar 
às pessoas em situação de rua atendimentos em saúde dentro da carteira de serviços oferecida pelo SUS. O 
papel dos profissionais do Consultório na Rua vai muito além de tratar o problema de saúde, pois além de 
aliviar o sofrimento humano procura-se resgatar a cidadania.
 VÍNCULO – A dinâmica de atendimento a esse público é completamente diferente. Enquanto pes-
soas fora dessa realidade costumam buscar atendimento médico quando têm alguma queixa de saúde, essa 
população vulnerável não se sente à vontade para fazer o mesmo por diversas razões. Uma delas é o medo 
de serem hostilizados, por razões como a falta de banho, roupas inadequadas, efeito de álcool e drogas. 
 Uma das maiores dificuldades da equipe, porém, é a adesão ao tratamento. Muitas das pessoas aten-
didas são diagnosticadas com diabetes, hipertensão, algumas até com tuberculose e hanseníase, doenças que 
necessitam de tratamento por longos períodos, mas parte delas não volta para buscar a medicação. Portanto, 
estabelecer vínculos entre os profissionais de saúde e essas pessoas, é condição essencial para o êxito de 
qualquer tratamento.  

Acordo beneficia catadores de recicláveis da Estrutural
 Um acordo de cooperação técnica assinado, em 26 de abril de 2018, no Palácio do Buriti, entre a 
Secretaria de Saúde, a Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs), e a Universidade de Brasília (UnB), 
possibilitou o acompanhamento das condições de saúde dos catadores de material reciclável do Aterro 
Controlado do Jóquei. A pesquisa “Água, Ambiente e Saúde: o impacto na condição de vida dos catadores 
de materiais recicláveis” foi desenvolvida por professores e estudantes do programa Pare, Pense e Descarte, 

do Campus Ceilândia da UnB, juntamente com profissionais e alunos da Escs. A partir dos dados coletados 
nessa pesquisa, a Secretaria de Saúde teve melhores condições de tratar esses catadores e suas famílias de 
maneira efetiva e, com isso, garantir uma melhor qualidade de vida a eles.
 A Estrutural é uma área de vulnerabilidade social, onde 12 equipes de saúde da família foram des-
tacadas para atender a população dessa região administrativa. Elas assumiram o cuidado desses catadores e 
vêm fazendo o acompanhamento deles com a ajuda dos pesquisadores do estudo.
 PESQUISA – Ao todo, 1.083 catadores foram entrevistados, por meio de um questionário com 
cerca de 200 perguntas, para conhecimento da situação de saúde de cada um deles. O atendimento aos cata-
dores ocorreu entre 5 de junho e 30 de outubro de 2017, na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Estrutural.
 A maioria deles fez coleta de sangue para análise bioquímica de 11 itens (hemograma, lipidograma, 
glicose, ácido úrico, creatinina, transaminases); sorologias (hepatites A/B/C, HIV e sífilis) e procedimentos, 
como a medição antropométrica (peso e altura), e a aferição da pressão arterial e da frequência cardíaca.
 A pesquisa fez parte de um total de 11 projetos para a desativação do antigo Lixão da Estrutural, 
fechado em 20 de janeiro de 2018, além da melhoria na qualidade de vida dos profissionais que trabalharam 
lá durante anos. Com os dados coletados na pesquisa, foi possível traçar o perfil dos catadores de material 
reciclável que atuavam no antigo Lixão da Estrutural.

Saúde da Família atende indígenas no Santuário dos Pajés
 Moradores do Santuário dos Pajés, localizado no Setor Noroeste, vêm sendo atendidos pela equipe da 
Estratégia Saúde da Família (ESF) da Unidade Básica de Saúde (3), da Asa Norte. As pessoas de várias etnias 
indígenas são beneficiadas com serviços voltados, em sua maioria, à saúde da mulher, da criança e do idoso. Os 
atendimentos incluem aferição de pressão, triagem odontológica, exames ginecológicos e de prevenção contra 
o câncer do colo do útero. Os casos mais simples são direcionados para a UBS 3, localizada na 114/115 Norte, 
enquanto os mais complexos são encaminhados ao Hospital Universitário de Brasília (HUB). O serviço pres-
tado conta com suporte da equipe saúde da família formada por um médico, dois auxiliares de enfermagem 
e dois técnicos de higiene dental.
 PARCERIA – O atendimento no Santuário dos Pajés conta com a parceria da Universidade de Bra-
sília (UnB), que contribui na aproximação com a comunidade e no serviço prestado, oferecendo oito estu-
dantes para dar suporte à equipe da UBS 3. Quatro deles são da área de Saúde Coletiva, enquanto os quatro 
restantes são de origem indígena (dois alunos de enfermagem, um de serviço social e outro de medicina).
 INFLUENZA – A equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) 3, da Asa Norte, vacinou cerca de 70 
indígenas no Santuário dos Pajés contra Influenza. Crianças, jovens, adultos e idosos das etnias Kariri-Xocó, Gua-
jajara, Tuxá e Funiô foram incluídos na campanha. O acesso aos serviços é custoso para eles, e, mesmo quando 
chegam nas unidades, podem encontrar filas. Por isso, em 2018, a vacinação foi realizada no local onde vivem.

PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS 
CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DCNT) 

DF inaugura primeiro Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão
 O primeiro Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão (Cedoh) do Distrito Fede-
ral foi inaugurado oficialmente em 13 de dezembro de 2017. Abrigado no prédio do antigo Centro de Saúde 
12, da Asa Norte, o serviço conta com profissionais especializados para oferecer assistência a pacientes 
com essas três patologias crônicas e metabólicas de difícil tratamento e que necessitam de assistência mul-
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tiprofissional. Os grupos de obesidade infantil com participação familiar são definidos após o atendimento 
individual pela endocrinologia pediátrica do Cedoh. O centro representa a concretização de um sonho de 
20 anos dos profissionais de saúde para atender as pessoas que sofrem de diabetes, hipertensão arterial e 
obesidade. Essas pessoas vêm sendo encaminhadas pelas unidades básicas de saúde para receber orientação 
e tratamento adequados.
 EQUIPE MULTIPROFISSIONAL – Desde agosto de 2017, o Cedoh já havia iniciado suas ati-
vidades. Mensalmente vem atendendo em média 1,4 mil pacientes. A meta é chegar a 3,5 mil mensais. De 
segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h, uma equipe multiprofissional, composta por médicos 
(clínicos, endocrinologistas e nefrologistas), enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeuta, terapeuta 
ocupacional e assistente social, presta o atendimento.
 Os serviços são oferecidos para pessoas com obesidade grau 2 ou 3, diabetes tipos 1 e 2 e hiperten-
são quando encaminhadas pelos médicos da Atenção Primária por apresentarem maior risco para compli-
cações. O Cedoh realiza atividades ambulatoriais individuais e de terapia em grupo; programas de educação; 
curativos de pequeno e médio portes em extremidades e reabilitação em pacientes amputados. Também 
fornece orientações para prática de atividade física, de controle do ambiente, de maior aderência aos com-
plexos tratamentos, além de avaliação cognitiva e atividades lúdicas, entre outras.

Serviços de excelência previnem e tratam complicações do diabetes
 No Distrito Federal, existem serviços de excelência que atendem, juntos, cerca de 1.780 pacientes 
com diabetes por mês. São eles: o Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão (Cedoh), 
na Entrequadra 208/408 Norte; e o Centro de Atenção ao Diabético e ao Hipertenso (Cadh), que funciona 
no Hospital da Região Leste (HRL, antigo Hospital do Paranoá). Vale lembrar que o acompanhamento de 
pacientes com diabetes também é feito em unidades básicas de saúde (UBS) de todas as regiões de Saúde.
 SERVIÇOS – No Cedoh, o paciente tem acesso a todo tipo de auxílio necessário ao controle do 
diabetes. Ele recebe desde seringas, para aplicação de insulina, até lancetadores, para controle de glicemias 
capilares, realizadas pela coleta de sangue na ponta do dedo. É feita, ainda, a distribuição de medicações 
orais, insulinas especiais (os análogos de insulina), sistema de infusão contínua de insulina e exames de pé 
diabético, entre outros serviços.
 CADH – O Centro de Atenção ao Diabético e ao Hipertenso faz matriciamento em diabetes e 
hipertensão para as equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) da Região Leste, que engloba Paranoá, 
Itapoã, Jardim Botânico e São Sebastião. A técnica viabiliza o compartilhamento de informações, de forma 
interdisciplinar, entre equipes de saúde, aperfeiçoando a qualidade do atendimento aos usuários. O Cadh 
é um serviço de referência para as equipes Saúde da Família. Os pacientes são todos regulados pelas eSF, 
tornando a Atenção Primária à Saúde como única ordenadora da rede. Esse trabalho foi estruturado com o 
apoio do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass), e com apenas um ano de funciona-
mento já está sendo apresentado às demais unidades federativas como exemplo nacional de matriciamento 
em Rede de Atenção à Saúde. 

Pacientes com pé diabético recebem calçados especiais
 O Núcleo de Produção de Órteses e Próteses (Nupop) da Secretaria de Saúde fez a entrega de 830 
pares de calçados neuropáticos, que contribuem para prevenir e tratar de lesões nos pés. Vêm sendo beneficia-
dos pacientes dos programas Hanseníase e Salvando o pé diabético, cadastrados em 2015 e 2016, na Oficina 
Ortopédica, no SIA, ou no Ambulatório de Órteses e Próteses, na Estação do Metrô da 114 Sul. As próximas 
compras, que já estão em fase de aquisição, irão regularizar os fluxos de demanda de 2017 e 2018.

Pessoas com sobrepeso ou obesidade têm acompanhamento multidisciplinar. A Atenção Primária 
é a porta de entrada
 A Secretaria de Saúde vem implantando o Plano de Ação da Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obe-
sidade na rede de assistência, desde março de 2016, quando foi aprovado pelo colegiado de gestão da pasta. 
O objetivo é organizar os serviços nos diferentes âmbitos de atenção, de modo a oferecer acompanhamento 
adequado aos pacientes. Na Atenção Primária, a pessoa com sobrepeso ou obesidade é identificada, cuidada 
adequadamente e avaliada após um ano. Se nesse período, não houver redução entre 5% e 10% de peso, ela 
é encaminhada à consulta com endocrinologista, vinculado ao nível secundário, e inscrita em grupo multi-
disciplinar para participar de oito encontros.
 Destaca-se no serviço especializado do Cedoh que, após o acolhimento inicial, os pacientes com 
obesidade moderada associada a outras doenças e os com obesidade grave são acompanhados durante cinco 
semanas por equipe mínima de endocrinologista, nutricionista e psicólogo. Concluídas as seis semanas são 
agendadas consultas individuais nas três modalidades por até dois anos. Após cada ano de seguimento são 
definidas a indicação para manutenção do tratamento ou cirurgia bariátrica. Se em dois anos a pessoa não 
atingir a meta de melhora clínica, é encaminhada para o nível terciário, onde será feita nova avaliação sobre 
a necessidade de cirurgia bariátrica. 
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A linha de cuidados foi implementada, inicialmente, na Região Centro-Norte de Saúde, que engloba Varjão, 
Lago Norte, Granja do Torto, Asa Norte e Cruzeiro. E depois foi se expandindo para as outras seis regiões 
de saúde, embora o plano ainda não esteja totalmente implantado. 

Cursos capacitam servidores na assistência a diabéticos, obesos e hipertensos
 A Secretaria de Saúde do DF publicou o Protocolo de Manejo do Diabetes e Hipertensão Arterial 
Sistêmica da Atenção Primária à Saúde em fevereiro de 2017. Para sensibilizar os servidores das unidades bá-
sicas de saúde sobre a importância dessas normas, o Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hiper-
tensão (Cedoh) vem oferecendo cursos de capacitação. O objetivo é aperfeiçoar a assistência aos pacientes 
com diabetes, obesidade e hipertensão. Durante as capacitações, há simulação das dificuldades enfrentadas 
cotidianamente pelas pessoas com esses diagnósticos. 

CONTROLE DO TABAGISMO

Mais de 60 centros de referência realizam ações de controle do tabagismo
 O Programa de Controle do Tabagismo no DF segue orientação do Instituto Nacional do Câncer 
(Inca/MS), que promove e potencializa ações educativas, de comunicação e de atenção à saúde, para pre-
venir a iniciação do tabagismo, promover sua cessação pelos fumantes e proteger a população dos riscos 
do tabagismo passivo. Em três datas especiais, 31 de maio – Dia Mundial sem Tabaco; 29 de agosto – Dia 
Nacional de Combate ao Fumo e 27 de novembro – Dia Nacional de Combate ao Câncer, o programa 
desenvolve campanhas de mobilização da população sobre os malefícios causados pelo hábito de fumar, 
destacando a ocorrência de doenças respiratórias e câncer de pulmão, além de outros órgãos.
 O programa capacita profissionais de saúde (SUS), de empresas (públicas e privadas) e de órgãos 
de educação (escolas públicas e privadas) para o gerenciamento e desenvolvimento de ações de controle do 
tabaco em suas redes de atuação, governamentais ou não. O tratamento é em grupo, com quatro encontros 
semanais, acompanhado por médico e equipe de saúde. Trabalha-se com a abordagem cognitivo-comporta-
mental e medicamentosa, se necessário. 

Profissionais participam de capacitação sobre tabagismo
 A Equipe Técnica de Controle de Tabagismo vem realizando nas regiões de saúde capacitação de 
profissionais de saúde para abordagem e tratamento de fumantes. O objetivo é aumentar a oferta de ambu-
latórios para tratamento de fumantes nas unidades de saúde. O curso tem duração total de 20 horas, sendo 
16 de treinamento e quatro para elaboração da proposta de atendimento. O conteúdo programático inclui 
Componentes da dependência da nicotina; Formas alternativas do consumo do tabaco; Tabagismo passivo 
e legislação, Bases para abordagem e tratamento de fumantes e Tratamento medicamentoso, entre outros 
temas. As capacitações vêm contando com a participação de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem 
e agentes comunitários de saúde. 

SAÚDE BUCAL

Metodologia agiliza atendimento odontológico na Atenção Primária
 A Secretaria de Saúde passou a aplicar uma nova forma de classificar pacientes para atendimento 

odontológico nas unidades básicas de saúde. O método, chamado estratificação de risco, leva em conside-
ração não somente a avaliação bucal, mas também as condições sociais dos usuários para considerar o risco 
como alto, médio ou baixo e, assim, agendar as consultas e tratamentos.
 A metodologia faz parte da Linha Guia de Saúde Bucal, prevista na Portaria 341, publicada em 10 de 
maio de 2018, e começou a ser implantada nas unidades básicas de saúde Vale dos Pinheiros e Nova Colina, 
as duas em Sobradinho. As UBSs 4, do Recanto das Emas, e 8, de Ceilândia, serão as próximas a implantar 
o método em sua rotina. De forma gradativa, todas as UBSs que possuem saúde bucal nas sete regiões de 
saúde irão implementar a estratificação. 
 PORTARIA – Além de organizar o fluxo de atendimento com a utilização da estratificação de risco, a 
Portaria 341 traz outros pontos que melhoram o atendimento em saúde bucal na rede pública de saúde do DF.

Odontologia do HRT atende mais de 3 mil pacientes especiais
 O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do Hospital Regional Taguatinga (HRT) já atendeu 
mais de três mil pacientes especiais em quase 20 anos. Cerca de 20% deles têm a Síndrome de Down. A primei-
ra consulta do paciente especial deve ocorrer no centro de saúde mais próximo de casa e, caso a equipe local 
não obtenha sucesso com as tentativas de atuação, o paciente é encaminhado para o CEO de referência.
 HUMANIZAÇÃO – O atendimento odontológico a pacientes especiais começou em 1997. O ser-
viço segue a premissa do tratamento humanizado e multiprofissional de forma que todos os profissionais 
em suas especialidades trabalham em conjunto para promover saúde. No CEO/HRT são oferecidas as es-
pecialidades: Odontologia para pacientes especiais, Cirurgia oral menor, Cirurgia e endodontia, Endodontia, 
Periodontia e Dentística. Os profissionais da unidade atuam, ainda, na UTI do hospital e pronto-socorro.

SAÚDE MENTAL

Ampliado atendimento para pacientes de saúde mental
 Os postos de atendimento que prestavam os primeiros cuidados a pessoas com transtornos mentais 
passaram para 219 em toda a rede pública de saúde de Brasília. A mudança consta da Portaria n° 536, publi-
cada no Diário Oficial do Distrito Federal em 19 de junho de 2018.
 Além de ampliar as alternativas para recepção e avaliação de pessoas com transtornos mentais e 
decorrentes do abuso de drogas, a norma também reorganizou o fluxo assistencial que deve ser seguido por 
todas as equipes, inclusive nas urgências e emergências e prontos-atendimentos em saúde mental do DF. Até 
a publicação da portaria, prestavam os primeiros cuidados de atenção psicossocial apenas o Hospital São 
Vicente de Paulo, a unidade de psiquiatria do Instituto Hospital de Base e Caps. 
 Agora, há outros 216 pontos de acesso:

• 12 hospitais regionais;
• Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib);
• Hospital da Criança de Brasília;
• 17 centros de atenção psicossocial (Caps);
• 19 unidades da rede de serviços de Atenção Integral a Pessoas em Situação de Violência (PAV);
• 166 unidades básicas de saúde (UBS).

 O DF passou a dispor, de forma pioneira, do Núcleo de Saúde Mental do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu). Essas equipes já estão intervindo, in loco, por meio de sua rede de atenção 
psicossocial.
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 O serviço se tornou referência para usuários:
• Com sofrimento e transtornos mentais agudos, graves e persistentes;
• Com agitação psicomotora, autoagressividade e/ou agressividade a terceiros;
• Com comportamento violento com riscos para si, outras pessoas e/ou ao patrimônio;
• Em crise psicótica;
• Com necessidade de contenção química in loco;
• Vítimas de violência (física e sexual);
• Dependentes químicos graves em situação de vulnerabilidade;
• Em situações de crise, desastres, catástrofes, calamidades, emergências, mortes inesperadas ou 

traumáticas, visando a uma ação preventiva para situações de estresse pós-traumático.
 Os fluxos assistenciais são procedimentos relacionados ao atendimento médico e à equipe multipro-
fissional. Dada sua complexidade, a intervenção e a promoção em saúde deve ser oferecida por diferentes 
profissionais da saúde, como psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, técnicos de enfermagem e assistentes sociais.
 Com a nova legislação, vão poder atestar a urgência ou a emergência de atendimento:

• Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu);
• Corpo de Bombeiros Militar do DF;
• Rede de atenção à saúde, da Secretaria de Saúde;
• Centros de atenção psicossocial (Caps);
• Sistema socioeducativo;
• Sistema prisional.

 Os atendimentos compreendem os serviços específicos de todas as especialidades médicas, incluin-
do psiquiatria, clínica médica, medicina de emergência, pediatria, emergência pediátrica e medicina de família 
e comunidade.
 Devem levar em conta:

• Causa (etiologia) do quadro apresentado;
• Faixa etária;
• Presença ou não de comorbidades (existência de duas ou mais doenças);
• Procedência do usuário;

Instituto de Saúde Mental completa 31 anos
 O Instituto de Saúde Mental (ISM), inaugurado em 1987, completou 31 anos em junho de 2018. O 
local é uma das primeiras unidades brasileiras a atender usuários no novo modelo de atenção à saúde mental 
preconizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O instituto faz parte da Rede de Atenção Psicossocial do 
DF e o atendimento realizado é feito com equipes multiprofissionais desde sua fundação. Nesses 31 anos, o 
ISM prestou seus serviços com base nos princípios do SUS, garantindo acesso universal, cuidado integral e 
qualificado, fortalecimento dos vínculos familiares, autonomia do paciente/usuário, reinserção social, entre 
outros aspectos.

CONTROLE DO ALCOOLISMO 
E OUTRAS DROGAS

Saúde da Família iniciará projeto inédito para combater alcoolismo
 Combater, prevenir e monitorar de perto a situação do alcoolismo é mais uma das linhas de trabalho 

que vêm sendo executadas pelas equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) no Distrito Federal. A ação 
inédita - que começou por Ceilândia e Taguatinga - faz parte do projeto Brasília Vida Segura e consiste em 
aplicar questionários para identificar o nível de risco relacionado ao álcool, bem como realizar as interven-
ções necessárias de acordo com cada caso. 
 Promovido pelo Governo de Brasília, o projeto começou em 2016 e tem a parceria da Secretaria de 
Mobilidade, responsável por promover intervenções no trânsito de forma a reduzir o número de acidentes.
Na Saúde, a iniciativa foi desenvolvida experimentalmente na Unidade Básica de Saúde 12, de Ceilândia, em 
2017, e teve como foco os moradores do Setor Habitacional Sol Nascente, região de vulnerabilidade social. 
De maio a dezembro, os agentes comunitários de saúde aplicaram 1.215 questionários. Durante a aplicação, 
os pacientes também receberam orientações sobre os riscos do consumo nocivo da substância.
 A ideia é que os testes sejam realizados por médicos, enfermeiros, técnicos e agentes tanto durante 
as visitas, quanto nos consultórios. Dependendo do resultado, o entrevistado pode ser encaminhado para 
um serviço especializado para iniciar o tratamento. No questionário, recomendado pela Organização Mun-
dial da Saúde, há 10 perguntas sobre frequência da ingestão de bebida alcoólica, quantidade de doses, facili-
dade de interromper o uso, impossibilidade de realizar tarefas em razão da ingestão do álcool e se alguém já 
se preocupou com a situação de alcoolismo do entrevistado.
 VOLUNTÁRIOS – Para ampliar o projeto, a Secretaria de Saúde vem contando com o apoio de 
voluntários profissionais.

Saúde lança Programa Famílias Fortes contra álcool e drogas
 Com a proposta de resgatar o vínculo familiar e enfrentar o uso de álcool e outras drogas, foi lan-
çado o Programa Famílias Fortes (PFF) na Região de Saúde Centro-Sul, em junho de 2018. A iniciativa 
começou pela Estrutural, QE 38, do Guará II, e Riacho Fundo 2, mas esse tipo de atendimento está sendo 
ampliado para todas as regiões do DF.
 As ações resultam de parceria entre as secretarias de Saúde, de Educação, da Criança e do Trabalho, 
Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. O PFF foi elaborado a partir de 
estratégia adotada pelo Ministério da Saúde e desenvolvida pela Oxford Brookers University, com base em 
estudos produzidos nos Estados Unidos.
 MEDIDAS – As ações consistem na realização de encontros com as famílias, principalmente quan-
do estão envolvidos jovens de 10 a 14 anos. Como resultado, as ações visam a melhoria do ambiente familiar, 
consolidando o vínculo entre os jovens e os pais ou responsáveis. Os resultados esperados são a redução do 
uso indevido de drogas, a diminuição dos comportamentos antissociais nos jovens, a melhoria do desempe-
nho acadêmico e a redução dos maus tratos infantis.
 CAMINHOS – As famílias são convidadas para sete encontros, um a cada semana, para lidarem 
com os seguintes temas: amor e limites; as regras da nossa casa; incentivo às boas atitudes; como ajudar e ser 
ajudado; como lidar com a pressão de amigos; formas de fortalecer a comunicação familiar, entre outros.
Após a realização dos encontros familiares, foi realizada a capacitação de facilitadores da Atenção Primária 
e de representantes de diversas entidades, como conselhos tutelares e escolas.

PRÁTICAS INTEGRATIVAS

Saúde amplia acesso às práticas integrativas
 Pelo menos uma prática integrativa em saúde (PIS) é oferecida em 104 unidades básicas de saúde. 
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A atividade é indicada como terapia coadjuvante ou principal em diversas condições clínicas. A relação de 
atividades dessa natureza inclui acupuntura, homeopatia, fitoterapia, tai chi chuan, hatha yoga e terapia co-
munitária, entre outras. 
 Desde janeiro de 2017, por meio da portaria nº 145/2017, do Ministério da Saúde, a rede da SES 
ganhou um reforço adicional com a inclusão de sete novas terapêuticas na lista de práticas integrativas do 
SUS. Foram agregados, como atividades reconhecidas e passíveis de aporte financeiro pela área federal, a ar-
teterapia, meditação, musicoterapia, tratamento naturopático, tratamento osteopático, sessão de tratamento 
quiroprático e sessão de Reiki.
 As práticas integrativas em saúde fazem parte do SUS contribuindo na prevenção de doenças e na 
promoção, manutenção e recuperação da saúde, considerando a integralidade do indivíduo. A partir dessa ca-
racterística, possuem grande afinidade com as ações da Atenção Primária à Saúde, âmbito onde estão inseridas.
 PIONEIRISMO – O DF foi pioneiro na oferta de práticas integrativas de saúde. Os primeiros atendi-
mentos, com homeopatia e fitoterapia, foram realizados em 1987, no Centro de Saúde 2, do Núcleo Bandeirante. 
 O QUE SÃO AS PRÁTICAS INTEGRATIVAS EM SAÚDE (PIS)? – As PIS são tecnologias que 
abordam a saúde do ser humano na sua multidimensionalidade - física, mental, psíquica, afetiva e espiritual 
- fortalecendo os mecanismos naturais de cura de seu organismo.
 A PIS é indicada como terapêutica coadjuvante ou principal. Sua inserção no SUS é entendida como 
estratégia importante para melhorar a resolutividade e efetividade dos projetos terapêuticos individuais e coleti-
vos; reduzir o uso desnecessário de medicamentos e os efeitos adversos dos tratamentos crônicos; auxiliar nos 
processos de revisão existencial dos indivíduos; acrescentar bem-estar e qualidade de vida às pessoas adoecidas.

 São tecnologias socialmente bem aceitas; integram os cuidados primários e essenciais da saúde; são 
legitimadas pela tradição e pelas comprovações de seus benefícios por metodologias científicas contempo-
râneas. Também são exemplos de políticas públicas de caráter emancipatório, na medida em que promovem 
o protagonismo, a corresponsabilidade, a autonomia e autodeterminação do sujeito com o objetivo de pro-
mover, manter e recuperar sua saúde.

Terapia Comunitária Integrativa está em 29 unidades de saúde pública do DF
 Disponível na rede pública de saúde do Distrito Federal desde 2011, o princípio da prática de Tera-
pia Comunitária Integrativa (TCI) é, com base na intervenção coletiva, aproveitar as experiências da comu-
nidade para incentivar cada paciente a criar as soluções para suas próprias dificuldades.
 A TCI é atividade terapêutica realizada em grupo que constrói laços sociais por meio da fala, apoio 
emocional, troca de experiências e prevenção ao adoecimento. As demandas chegam por encaminhamento 
de alguma unidade de saúde da região ou, espontaneamente, da própria comunidade. Não há limite de ida-
de para participar. A terapia comunitária é uma das 14 práticas integrativas em saúde disponíveis na rede e 
oferecida em 29 unidades no DF.
 Difundida não só no Brasil, mas também em outros países da América Latina e da Europa, como 
Dinamarca, França, Itália, Portugal e Suíça, a prática foi criada, em 1987, em Fortaleza (CE). Há cerca de 
35 mil terapeutas envolvidos com o método. No Distrito Federal, há 33 terapeutas comunitários da rede 
pública local em formação pelo Movimento Integrado de Saúde Mental Comunitária (Mismec) do Ceará, 
sem custo para o governo.
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ARTE, LITERATURA E BRINCADEIRAS  
PROMOVEM SAÚDE E ALIVIAM SOFRIMENTO

Contadores de histórias alegram crianças internadas
 O mundo encantado dos contos de fadas está, agora, ao alcance das crianças internadas no Hospital 
Regional de Sobradinho (HRS). Voluntários assumiram uma missão das mais sublimes quando aderiram ao 
Projeto Contadores de Histórias, que, desde junho de 2018, vem encantando as crianças da unidade. Os 
pequenos pacientes recebem as visitas todos os dias, de manhã e à tarde. Há aproximadamente 30 crianças 
internadas diariamente na pediatria do HRS. Cada um dos dez voluntários disponibiliza duas horas do seu 
tempo por semana para o projeto. Para contribuir com o projeto, é necessário ter mais de 18 anos e gostar 
de trabalhar com crianças. Os voluntários passam por um curso de aproximadamente 20 horas sobre como 
contar histórias para crianças hospitalizadas e para receber orientações do Núcleo de Infecção Hospitalar. 
O projeto recebe doações de livros infanto-juvenis. 

Saúde realiza I Encontro de Contadores de História e Palhaçaria
 O Hospital Regional de Taguatinga (HRT) realizou, em 14 de junho de 2018, o I Encontro de Conta-
dores de História e Palhaçaria Hospitalar da Rede Secretaria de Saúde. O evento, aberto ao público, fez parte do 
III Fórum Regional Brasília Cidadã, e teve como objetivo valorizar as atividades voluntárias. A programação foi 
desenvolvida no auditório da unidade. No DF, a prática da palhaçaria é desenvolvida em todos os hospitais da 
rede de saúde. A proposta do encontro foi de ampliar o campo de atuação da modalidade para as UBS, UPAs 
e Centros de Atenção Psicossocial. A programação incluiu quatro painéis apresentados pelos próprios volun-
tários: a técnica e a abordagem para contar bem uma história, o papel social da palhaçaria social, e o aspecto 
terapêutico de ações lúdicas em ambiente de saúde. Entre os grupos contadores que participaram do encontro 
estiveram as associações Viva e Deixe Viver e Amigos do Hospital de Base. Já na área da palhaçaria, foram a 
Associação Laços da Alegria, Associação Anjalhaços, Grupo Sorriso Saúde, e Grupo Maria de Palhaço.

Violinistas encantam pacientes do Hospital de Base
 Desde os tempos mais remotos, é reconhecido o poder da música de promover não só emoção, tran-
quilidade e bem-estar nas pessoas, mas também de curar e aliviar o sofrimento delas. Pacientes do Hospital 
de Base formam o público que se encanta com a apresentação de duas violinistas. Uma delas é a enfermei-
ra Iaci Antunes, servidora do Base, que espanta, por meio da música, o desânimo das crianças internadas 
em uma enfermaria da unidade. As apresentações não têm data nem horário definido. A outra violinista, a 
voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Clinaura Macedo, possibilita o acesso das músicas de 
Vivaldi e Bach, tocadas ao som de violino, no corredor do Ambulatório de Ginecologia Oncológica e Mas-
tologia, todas às quartas-feiras pela manhã.
 ATENDIMENTO – As unidades de mastologia e ginecologia oncológica do Hospital de Base 
atendem diariamente cerca de 40 pacientes. O grupo Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília foi 
fundado em 1996 e conta, atualmente, com 140 voluntários. O movimento exerce várias atividades no hos-
pital, desde a confecção de perucas para pacientes da quimioterapia (oncologia), a distribuição de lanches e 
cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade.

Médicos “prescrevem” livros para pacientes
 Sair da consulta médica com um livro para ler em casa passou a ser rotina para crianças e adolescentes 
atendidos na Unidade Básica de Saúde 3, do Itapoã. O projeto chamado “Prescreva um livro” foi idealizado pelo 
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médico da família e comunidade Estêvão Rolim que faz a recomendação na própria receita médica: “A lei-
tura é uma semente para o futuro’’.  Nas consultas, é estimulado o hábito da leitura, o que pode fazer muita 
diferença no futuro desses jovens. A estratégia consiste em deixar livros dentro do consultório para que os 
pacientes possam folhear, brincar, conhecer e, inclusive, levar para casa e trazer na próxima consulta para 
contar a história. O projeto funciona com doações e teve início no final de 2016, na UBS 2 da região admi-
nistrativa, onde o médico atuava. Com a abertura da UBS 3 em um espaço ao lado da administração regional 
da cidade, o médico deu continuidade à iniciativa em seu novo local de trabalho. A proposta inclui a trans-
formação do espaço da unidade básica em uma biblioteca comunitária para aumentar o acesso aos livros e à 
leitura no cenário de vulnerabilidade da região. Por mês, aproximadamente 60 livros são emprestados. 
 DOAÇÕES – Quem quiser contribuir com o projeto pode ir até a Unidade Básica de Saúde 3 para 
fazer as doações. A estrutura funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 17h, na sede da 
Administração Regional do Itapoã.
 UNIDADE – A UBS 3 conta com três equipes Estratégia Saúde da Família, responsáveis por aten-
der a população das quadras 1 e 2 do Itapoã, 1 a 7 da QL, e 1 a 25, 49,51 e 52 do Del Lago.

Hospital usa teatro para prevenir abusos contra crianças e adolescentes
 Crianças internadas no Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib) e alunos da Escola Classe 209 
Sul participaram de uma ação educativa por meio de uma peça teatral encenada em 17 de maio de 2018.
A ação, promovida pelo Programa Violeta, da Unidade de Prevenção e Assistência a Situações de Violência, 
e pela Residência Multiprofissional em Saúde da Criança, do Hmib, tem como objetivo prevenir abusos, 
exploração sexual e violência contra crianças e adolescentes.
 Os profissionais - fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas e en-
fermeiros – organizaram a apresentação teatral para lembrar o Dia Nacional de Luta e Prevenção ao Abuso 
e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio. A peça foi baseada no livro 
“O segredo de Tartanina”, de Alessandra Rocha, que trata da exploração sexual infantil.
 O espetáculo foi narrado por uma boneca, que conta a história da tartaruga Tartanina, que sofre 
abuso do vilão Polvo. Ao final da apresentação, o auditório, repleto de crianças, interagiu com os persona-
gens. Desde 1996 o Hmib desenvolve ações voltadas às crianças e mulheres vítimas de violência. O atendi-
mento é de segunda a sexta-feira, por meio do Programa Violeta, da Unidade de Prevenção e Assistência a 
Situações de Violência.

Brinquedotecas ajudam na recuperação de crianças internadas
 O ambiente hospitalar já é difícil para adultos, imagine para crianças. Para aliviar o estresse que este 
cenário pode causar, as brinquedotecas são importantes aliadas. A saúde pública do DF conta com 12 espa-
ços desses em hospitais. Além de representar um direito de a criança brincar no hospital garantido pela Lei 
Federal 11.104/2005, sua importância, entre outras razões, está no fato de que a brinquedoteca humaniza a 
assistência à saúde. Nos hospitais da rede pública de saúde do DF onde há atendimento de pediatria, além 
de deixar a criança brincar, os profissionais utilizam as brinquedotecas como espaço de tratamento com 
terapeuta ocupacional, psicólogos e fisioterapeutas, e também como sala de aula.
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REFORMAS INTEGRAM 
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E 
DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

A reformas desenvolvidas no sistema de saúde do Distrito Federal 
vêm fortalecendo a integração entre as ações assistenciais e as 
de vigilância em saúde. Isso vem ocorrendo não só no âmbito 
da Atenção Primária à Saúde, mas também nos demais níveis 

de atenção. A vigilância em saúde compreende a articulação dos saberes, 
processos e práticas relacionados à vigilância epidemiológica, vigilância em 
saúde ambiental, vigilância em saúde do trabalhador e vigilância sanitária. A 
análise de situação de saúde e as ações laboratoriais são atividades transver-
sais essenciais no processo de trabalho da vigilância em saúde.

Rede expande ações integradas de assistência e de vigilância em saúde 
 Os principais resultados esperados do Projeto de Integração entre 
a Assistência e a Vigilância em Saúde vêm sendo verificados em todos os 
níveis de atenção à saúde, tanto no âmbito central quanto no regional. A 
média de implementação do conjunto alcança 65%. São quatro os benefí-
cios que vêm sendo promovidos com a implementação do projeto:

• Integração das ações de assistência e vigilância em saúde nas 
políticas, diretrizes e protocolos de saúde.

• Fortalecimento das ações de vigilância (ambiental, epidemioló-
gica, sanitária e saúde do trabalhador) nas regiões de saúde.

• Qualificação de diagnóstico laboratorial (critério de triagem e 
confirmação) junto à rede de laboratórios da SES-DF.

• Construção de planos regionais operativos integrados para o 
enfrentamento da dengue e outras arboviroses, sífilis e doenças 
crônicas não transmissíveis.

 O projeto é estratégico para organização das ações de saúde, e se 
destaca pela complexidade das ações, cuja execução é acompanhada perio-
dicamente pela alta gestão.

Vigilância ambiental fortalece Atenção Primária
 Os Agentes de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde vêm 
desenvolvendo ações nos territórios que contribuem para aumentar a efi-
ciência da Atenção Primária à Saúde. Eles realizam visitas domiciliares 
para prevenir a dengue e outras arboviroses, vacinam cães e gatos contra 
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raiva, recolhem macacos e micos mortos, promovem o controle de pragas e dos vetores da doença de Cha-
gas. Além disso, realizam mobilização social em torno de problemas de saúde vinculados à área ambiental. 
Um dos grandes objetivos da vigilância ambiental é colaborar com a estruturação das ações de saúde no 
âmbito da Atenção Primária à Saúde. Esse subcomponente da vigilância à saúde se configura como um 
conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores deter-
minantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana. 
 O objetivo é recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle dos fatores de riscos e das doenças 
ou agravos relacionados à variável ambiental. Nesse sentido, a vigilância ambiental atua em fatores de risco bioló-
gicos (controle de vetores e zoonoses) e não biológicos (vigilância da qualidade da água para consumo humano, e 
também do solo, do ar e situações de catástrofes com produtos químicos perigosos e desastres naturais).

Vigilância epidemiológica pactua metas e indicadores em doenças transmissíveis
 Um dos eixos da prevenção de riscos e danos é o fortalecimento da vigilância e controle das doenças 
transmissíveis. Nos últimos três anos, a gestão investiu na capacitação de servidores e viabilizou a realização 
dessas ações no âmbito da Atenção Primária à Saúde.
 Nesse sentido, as metas abaixo foram pactuadas e seus resultados avaliados:
 Cura de casos novos de tuberculose pulmonar – a ampliação da cobertura da Estratégia Saúde 
da Família vem possibilitando um melhor acompanhamento do paciente por meio de visitas para supervisão 
do tratamento diretamente observado e para busca do paciente faltoso ao tratamento. As capacitações dos 
servidores vêm sendo realizadas para melhorar o monitoramento dos casos.
 Realização de exames anti-HIV – a meta anual para realização anti-HIV entre os casos novos 
de tuberculose é de 86%. O resultado obtido no primeiro semestre de 2018 foi aproximadamente de 67%. 
A articulação com as regiões de saúde para capacitarem recursos humanos na realização de teste rápido de 
HIV nas unidades básicas de saúde vem contribuindo para melhoria do acesso ao exame.
 Cura de casos novos de hanseníase – a meta anual para cura de casos novos de hanseníase diag-
nosticados nos anos das coortes é de 79%. O resultado do primeiro semestre de 2018 foi aproximadamente 
de 63%. Contribuíram para alcançar essa proporção de cura: o fortalecimento do Centro Distrital de Refe-
rência em Hanseníase, a capacitação de equipes de Atenção Primária incluindo a coleta de baciloscopia e o 
apoio das regiões de saúde na construção da linha de cuidado da doença.
 Redução da taxa de incidência da dengue na população – entre 2017 e 2018, registrou-se sig-
nificativa queda no número de casos de dengue no DF.
 Investigação dos casos de doenças de notificação compulsória – para cumprir as atividades 
envolvidas no processo de investigação epidemiológica, a gestão central auxilia os núcleos de vigilância epi-
demiológica das regiões de saúde e promove o fortalecimento e a integração entre ações assistenciais e de 
vigilância em todos os âmbitos do sistema de saúde incluindo os territórios e os serviços de saúde.
 Monitoramento constante dos dados de notificação e da capilarização das unidades notifi-
cadoras de violência no DF – desse acompanhamento, é gerada a análise da série histórica dos casos e a 
sua divulgação em boletins e informes.

Secretaria cria Comitê de Monitoramento de Eventos em Saúde Pública
 O Comitê de Monitoramento de Eventos em Saúde Pública foi criado em 27 de junho de 2017 com 
o objetivo de fortalecer e coordenar a capacidade de resposta da Secretaria de Saúde em eventos da área. A 
técnica consiste na coleta e análise de dados regulares e o repasse destes aos gestores envolvidos na tomada 
de decisões com base nas observações de uma localidade. Coordenada pela Subsecretaria de Vigilância em 

Saúde (SVS), a iniciativa foi desenvolvida em articulação com a rede de soluções do Ministério da Saúde, 
dos estados e municípios, além das sete regionais do Distrito Federal.  O grupo vem se reunindo semanal-
mente na sala de situação da Gerência de Epidemiologia de Campo, situada no Lacen. Em cada reunião ocor-
rem apresentações sobre a vigilância de eventos internacionais, rumores, controle baseado em eventos distritais 
e dos que são considerados prioritários pelas áreas técnicas da SVS.

Vigilância melhora e descentraliza sistemas de informação 
 Nos últimos três anos, a gestão da saúde foi impulsionada pelas tecnologias da informação. Nesse 
sentido foram realizadas melhorias nos sistemas incluindo a descentralização de alguns:
 Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI) – além de melhorado 
seu desempenho, foi corrigido o risco de perda de dados referente ao programa.
 Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) – A gestão já viabilizou a descentrali-
zação deste sistema para 85% das unidades básicas de saúde. A estratégia vem contribuindo com o aumento do 
percentual de encerramento oportuno de casos, que está acima de 90%. O uso sistemático do sistema, de for-
ma descentralizada, contribui para a democratização da informação, permitindo que os profissionais de saúde 
tenham acesso à informação e disponibilizem para a comunidade. É, portanto, um instrumento relevante para 
auxiliar o planejamento da saúde, definir prioridade de intervenção, além de avaliar o impacto das intervenções.
 Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (Sinasc) – a descentralização deste sistema 
se iniciou em 2016 e já foi possível expandi-la para seis das sete regiões de saúde. A estratégia facilita a 
inserção de informações em tempo oportuno, contribuindo para o acompanhamento de indicadores de 
saúde, como a taxa de mortalidade infantil.
 Criação de sistema informatizado de seleção da causa básica de óbito a partir do Sistema de 
Informação sobre Mortalidade (SIM) – com esta ferramenta foi possível calcular de forma informatiza-
da com dados procedentes do SIM indicadores para a vigilância epidemiológica, como a taxa de mortalidade 
e mortalidade proporcional por grandes grupos de causas, por causas específicas, faixa etária, sexo, escolari-
dade, ocupação e outras variáveis da Declaração de Óbito. 

Saúde amplia Serviço de Verificação de Óbito
 O Serviço de Verificação de Óbito (SVO) da Secretaria de Saúde foi expandido desde 2017. A ati-
vidade, que funciona ininterruptamente 24 horas por dia, no Hospital Regional de Ceilândia, passou a ser 
prestada também pelos núcleos de Citologia e Anatomia Patológica (Nucap) dos hospitais da Asa Norte 
(Hran), Materno Infantil de Brasília (Hmib), Santa Maria (HRSM), Taguatinga (HRT) e Sobradinho (HRS), 
das 7h às 19h, em dias úteis. O SVO é responsável por investigar óbitos naturais - mortes ocorridas em con-
sequência dos processos de envelhecimento e doenças - ocorridos em via pública ou domicílio. A apuração 
dos óbitos por morte violenta ou causas externas, como acidentes, homicídios e suicídios, continua sendo 
responsabilidade da Polícia Civil do DF. 
 O novo funcionamento foi regulado pela Nota Técnica 1/2017, da Diretoria de Vigilância Epide-
miológica do DF. A expansão visou a melhorar o acesso da população ao serviço, com qualidade e agilidade 
na liberação dos corpos às famílias, além de fornecer informações epidemiológicas sobre as causas de óbitos 
no Distrito Federal. Os hospitais selecionados dispõem de médicos patologistas e técnicos ou auxiliares de 
anatomia patológica, além de outros profissionais. O Instituto Médico Legal (IML), importante parceiro da 
Secretaria de Saúde, continua recolhendo os corpos decorrentes de morte natural em domicílio ou em via 
pública. No caso de mortes em unidades públicas de saúde, a Gerência de Transportes da pasta deverá ser 
acionada. Para óbitos ocorridos na rede privada de saúde que necessitem de SVO, o transporte fica a cargo 
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do hospital solicitante. Já nos óbitos ocorridos em domicílio e assistidos por equipe médica, à exceção de morte 
por causa externa, a responsabilidade pela declaração de óbito é do profissional de saúde que acompanhou o caso.

Ações de vigilância sanitária se expandem nas regiões de saúde 
 A descentralização das ações de vigilância sanitária no território com foco no controle de riscos re-
presenta uma grande conquista da gestão nos últimos três anos. A atuação tem sido realizada de forma inte-
grada e cooperativa. Reorganizada e reestruturada, a área vem oferecendo cobertura a todo território do DF. 
Atualmente, ela é composta de sete gerências, dois núcleos de Caráter Administrativo Sanitário, um Núcleo de 
Análise de Projetos e 22 núcleos de Inspeção Sanitária. Estes últimos localizados nas regiões administrativas.
 Além disso, criou um Núcleo de Inspeção Sanitária (NIS) em cada região administrativa para auto-
rizar os licenciamentos dos empreendimentos relacionados à saúde. Esta medida, além de apoiar o desen-
volvimento econômico das regiões, protege a população de possíveis riscos oriundos destes serviços. Entre 
as competências, está o monitoramento e controle do risco sanitário de estabelecimentos relacionados a 
serviços de saúde, a alimentos, à comercialização e distribuição de produtos farmacêuticos e saneantes, à 
segurança do paciente e estabelecimentos de baixa complexidade. O propósito é garantir aos cidadãos o 
direito de usufruir bens e produtos em ambientes saudáveis.

Ações de Saúde do Trabalhador promovem redução de riscos e danos
 As ações de Saúde do Trabalhador vêm sendo fortalecidas nos últimos anos. Entre as atividades 
desenvolvidas pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), destacam-se:
 Vigilância da situação de saúde dos trabalhadores – A partir de dados coletados, busca-se 
compreender os processos de saúde-doença vinculados ao mundo do trabalhado. Nesse sentido, são desen-
volvidas discussões que contribuam com a mudança da situação por meio de implementação ou avanço das 
políticas públicas dirigidas a essa área. Além disso, a vigilância da situação de saúde é também realizada por 
meio da investigação de agravos, principalmente os óbitos decorrentes de acidentes de trabalho, com vistas 
à proposição de intervenções sobre os riscos constatados nos ambientes de trabalho. 
 Vigilância de óbitos – Desde 2017, vem sendo realizada a investigação de óbitos decorrentes da 
atividade laboral.
 Insperação sanitária em ambientes e processos de trabalho – Analisa-se in loco o processo, o am-
biente e as condições de trabalho, considerando-se as questões técnicas, socioculturais, relacionais e ambientais. 
Constitui-se em uma ação mobilizadora de mudanças nos processos de trabalho, visando a redução dos riscos 
à saúde dos trabalhadores relacionados a um ambiente, a uma atividade ou a um processo de trabalho.
 Atividades educativas – As atividades de educação em saúde são dirigidas aos empregadores, tra-
balhadores, equipes de saúde e acadêmicos e são desenvolvidas por meio de palestras, mesas-redondas, aulas 
expositivas e rodas de conversa, além de acompanhamento e supervisão teórico-prática de alunos.
 Elaboração de manuais técnicos – Um conjunto de manuais técnicos foi elaborado com o obje-
tivo de regulamentar as atividades desenvolvidas pela Vigilância em Saúde do Trabalhador: Manual de Pro-
cedimentos, Manual de Inspeção Sanitária em Saúde do Trabalhador e Manual de Investigação de Acidente 
de Trabalho Grave ou Fatal, entre outros.
 Boletins informativos e análises de situação de saúde – Esse material enfoca alguns problemas 
ou questões importantes vinculados à saúde do trabalhador, como Perda auditiva induzida por ruído (Pair), 
Saúde vocal, Acidente de trabalho com exposição a material biológico, Análises do banco de notificações 
compulsórias, Intoxicação exógena por uso de agrotóxico e Ambiente e condições de trabalho do trabalha-
dor rodoviário do Distrito Federal, entre outros.

Cerest lança Fórum Intersindical no DF
 O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), da Secretaria de Saúde, lançou o Fórum 
Intersindical no DF, em 28 de fevereiro de 2018, data em que se comemora o Dia Mundial de Prevenção 
das Lesões por Esforço Repetitivo (LER) ou Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (Dort). 
O fórum é permanente e busca participação de sindicatos e associações para reuniões mensais. O objetivo 
é ter um momento para que essas instituições tragam demandas para o Cerest. Será também um espaço de 
preparação e capacitações, e de orientações.

PREVENÇÃO, CONTROLE E 
ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES

DF apresenta redução de recipientes com larvas de Aedes aegypti
 O Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti (LIRAa) no Distrito Federal, realizado 
trimestralmente pela Secretaria de Saúde, apontou Índice de Infestação Predial (IIP) de 0,2% em agosto 
de 2018, abaixo do verificado em maio (0,77%) e bem abaixo do índice registrado em fevereiro (2,05%) 
do mesmo ano. Segundo a classificação adotada pelo Ministério da Saúde, o valor do índice foi conside-
rado satisfatório (<1%). O IIP expressa a relação entre o número de imóveis positivos (com presença de 
larvas de Aedes aegypti) e o total de imóveis pesquisados.  
 Segundo a pesquisa, o grupo predominante dos depósitos contendo as larvas do mosquito causador da 
dengue, chikungunya, zika e febre amarela era formado por vasos ou frascos com água, pratos, pingadeira, reci-
piente de gelo de refrigeradores, bebedouros e pequenas fontes ornamentais. Nesse sentido, percebe-se mudança 
em relação ao predomínio dos depósitos onde foram encontradas larvas do mosquito. Nos relatórios de fevereiro 
e maio, a localização ocorreu, predominantemente, em depósitos ao nível do solo, utilizados para armazenamento 
doméstico, cisternas e captação de água. Nas sete regiões de saúde, o índice ficou abaixo de 1%, variando entre 
0,66% na Região Central e 0% na Região Sul. Em relação às regiões administrativas, somente no Lago Norte e 
Varjão, o índice ultrapassou a marca de 1%, chegando a 1,15% e 1,41%, respectivamente. Em ambas as situações, 
as regiões foram classificadas na faixa denominada de “alerta”, delimitada pelo intervalo entre 1% e 3,9%. Outro 
dado positivo foi verificado em 39% (12/31) das regiões administrativas: o índice foi zero.
 LEVANTAMENTO – O LIRAa é uma metodologia que permite o conhecimento de forma rápi-
da, por amostragem, da quantidade de imóveis com a presença de recipientes com larvas do mosquito.
Os resultados obtidos permitem à população ter conhecimento de quais tipos de depósitos representam 
maior probabilidade de servirem como criadouros para o mosquito.
 O LIRAa é, também, uma importante fonte de informação para a mobilização social, uma vez que 
busca sensibilizar e direcionar o olhar da população para os problemas identificados na sua área, a fim de 
que sejam adotadas medidas de prevenção das doenças transmitidas por este vetor.

DF registra queda de 54% incidência de dengue em 2018; casos graves diminuem 
 A incidência acumulada de dengue em residentes no DF passou de 135,4 casos em 2017 para 62,6 
casos por 100 mil habitantes, com diminuição aproximada de 54%. O número de casos prováveis de dengue 
em residentes no Distrito Federal caiu de 3.701 casos em 2017 para 1.861 em 2018, o que representa uma 
redução aproximada de 50% (Figura 1 e Figura 2). A maior redução no período foi verificada na Região Sul 
(87%) e a menor, na Região Leste (8%). 
 CASOS GRAVES – No mesmo período também foi verificada uma redução de 84% nos casos gra-
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ves de dengue. Em 2017, foram confirmados 12 óbitos, enquanto em 2018 registrou-se a ocorrência de uma 
morte pela doença (Figura 3).
 DIAGRAMA DE CONTROLE – O diagrama de controle da dengue construído para o ano de 
2017 mostrou que o DF permaneceu com a curva de incidência de casos dentro dos limites do canal endê-
mico, entretanto ocorreu um atraso no pico de maior incidência da doença. Historicamente, nos anos não 
epidêmicos, o pico sempre ocorre na Semana Epidemiológica 14 (abril), mas em 2017 só foi verificado na 
Semana Epidemiológica 21 (maio), apontando para uma possível alteração no padrão epidemiológico da 
doença. Já no diagrama de controle para o ano de 2018, observou-se que a curva de incidência da doença 
esteve no canal endêmico e não houve picos acima do limite superior esperado.

Figura 1
Incidência de 
casos prováveis de 
dengue por 100 mil 
habitantes no 
Distrito Federal, 
2017 e 2018.

Figura 2
Número de casos 
prováveis de dengue 
em residentes 
no Distrito Federal, 
2017 e 2018.
 

Figura 3
Número de casos de dengue 
grave e óbitos confirmados 
em residentes no Distrito 
Federal, 2017 e 2018.

 

Vigilância usa “dengômetro” para avaliar riscos e adotar medidas de controle 
 O Dengômetro é uma ferramenta criativa utilizada pela Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde 
do Distrito Federal para a prevenção, controle e enfrentamento da dengue e outras arboviroses. Ela oferece 
uma resposta rápida da situação com base na caracterização dos cenários de risco das doenças, construídos por 
meio de dados entomológicos (índice de infestação do vetor) e epidemiológicos (número e incidência de casos 
de dengue). Acessado pelo site brasiliacontraoaedes.saude.df.gov.br/2070/situacao-df, o instrumento divulga 
oficialmente a classificação dos cenários regional e distrital, conferindo maior transparência ao processo. Nesse 
sentido, é usado estrategicamente nas ações de mobilização, comunicação e informação em saúde.
 CENÁRIOS – Há cinco cenários possíveis em relação ao controle da dengue apresentados pelo 
Dengômetro. O melhor é o “0” e o pior é o “4”. Ao acessar o site referido, aparece um mapa do DF. Basta 
clicar em cima do local desejado para saber o número de casos de arboviroses. A esse local está associada 
uma cor correspondente a um dos níveis do Dengômetro. Cada nível apresenta um rótulo com um conjunto 
de ações a serem realizadas.
 No nível 0, “preparação”, o cenário está sob controle, mas a população deve estar atenta às medidas 
de combate ao mosquito; 
 Nível 1, “ativação”, a infestação pelo mosquito está alta, portanto as ações de prevenção precisam 
ser intensificadas; 
 Nível 2, “incremento”, o número de casos de arboviroses está aumentando. Então, em caso de sus-
peita das doenças, procurar uma unidade básica de saúde; 
 Nível 3, “intensificação”, o cenário é crítico com aumento do número de casos graves e risco de 
mortes, por isso diante de suspeitas, procurar uma unidade básica de saúde. Gestantes, idosos e crianças 
precisam de atenção;
 Nível 4, “emergência”, a situação é muito crítica, aumento de número de casos graves e óbitos. Os 
serviços ficam em alerta. Os gestores públicos e população devem ser mobilizados para enfrentar a epidemia.
 PLANO – O Dengômetro faz parte do Plano Integrado em Saúde para Prevenção, Controle e 
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Enfrentamento da Dengue e Outras Arboviroses (2018 – 2019) elaborado pela SES do DF. Constitui um im-
portante instrumento na organização das atividades de prevenção e controle dessas doenças em períodos de 
baixa transmissão ou em situações epidêmicas. O documento foi desenvolvido com o propósito de organizar, 
orientar, facilitar, agilizar e uniformizar as ações necessárias a uma resposta solidária, tempestiva, coordenada e 
articulada entre as unidades e setores do Sistema Único de Saúde. A aplicação do plano é baseada no Sistema 
Comando de Operações, metodologia utilizada pelas forças de segurança que demandam urgência nas ações.
 OBJETIVO – O plano tem como propósito o desenvolvimento de ações de saúde, estrategicamente 
orientadas pelo cenário epidemiológico, viabilizando resposta adequada e oportuna dos serviços na preven-
ção, controle e enfrentamento das arboviroses no Distrito Federal.
 ATIVIDADES – O documento sistematiza os objetivos e suas atividades a grandes áreas de intervenção: 
a) assistência; b) vigilância em saúde; c) comunicação e mobilização social; d) capacitação e educação permanente. 
 ELABORAÇÃO – O plano começou a ser feito em outubro de 2017 com a participação das áreas 
técnicas (vigilância e assistência) da SES-DF. Durante o processo, foram envolvidos gestores e técnicos do 
nível central e regional.
 CENÁRIO ATUAL – Os anos 2017 e 2018 são caracterizados como intersazonais, portanto não 
epidêmicos. No entanto, pode-se inferir que a implementação das ações do plano teve um impacto na redu-
ção do número de casos graves e óbitos por dengue.

Ações realizadas na prevenção e controle das arboviroses 
• Participação na campanha Ministério da Saúde;
• Ações de educação em saúde (teatro, blitz, palestras, paródias);
• Cidades limpas;
• Sexta sem mosquito;
• Escola sem dengue;
• Inspeções/visitas para controle focal;
• Controle químico (ubv);
• Manejo ambiental;
• Investigação ambiental;
• Recuperação de imóveis fechados;
• Monitoramento de imóveis fechados com drone;
• Projeto de pesquisa sobre circulação viral;
• Projeto de pesquisa para controle de vetores;
• Pesquisa entomológica;
• Monitoramento por armadilha;
• Realização do Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti (LIRAa);
• Reuniões da SDCC;
• Capacitações e treinamentos.

Uso de drone facilita inspeções de combate ao Aedes
 Um drone - veículo aéreo não tripulado – vem sendo usado, desde fevereiro de 2018, pela Diretoria 
de Vigilância Ambiental (Dival) da Secretaria de Saúde, em parceria com outros órgãos do governo de Bra-
sília, para detectar focos do mosquito Aedes aegypti no Distrito Federal. Por meio do drone, detectam-se 
possíveis focos do mosquito da dengue sem precisar entrar nos imóveis. O objetivo é utilizar as informa-
ções e elaborar um relatório sobre a situação do local, e providenciar as medidas com os demais órgãos do 

governo para resolver o problema. Residências do DF que estão fechadas, e que, por diversos motivos, não 
permitem a entrada de agentes de Vigilância Ambiental para o combate ao Aedes aegypti, também estão 
sendo fiscalizadas com o uso do drone, que pertence ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. 
 Atualmente, o Lago Sul é a região administrativa que possui o maior número de casas fechadas. Para 
enfrentar este cenário, e reduzir, ainda mais, a presença do transmissor de arboviroses, a Secretaria de Saúde 
vem trabalhando com um cronograma de ações para inspeções com o drone. Aproximadamente 30% das 
residências do DF não recebem visitas dos agentes da Secretaria de Saúde por estarem inacessíveis. Nestes 
casos, até então, a pasta solicitava à Justiça autorização para acessar o terreno, fazer a inspeção e o controle 
do vetor, se necessário. O procedimento é burocrático e demanda maior tempo.
 Agora, com o auxílio do drone, não há necessidade de ação judicial para entrar nas residências, o 
que permite maior agilidade ao poder público no combate ao mosquito. Em 2017, foi realizado 1,6 milhão 
de visitas, mas só se conseguiu entrar em aproximadamente 1,3 milhão. Com o uso da tecnologia, a situação 
vem melhorando.

Casos de chikungunya e Zika diminuem no DF em 2018 
 O número de casos prováveis de febre de chikungunya em residentes no DF sofreu redução de 
47%, passando de 120 em 2017 para 64 em 2018. Não houve registro de óbitos pela doença nos dois anos 
analisados. No mesmo sentido, também houve diminuição do número de casos prováveis de doença aguda 
pelo vírus Zika. Em 2017, a frequência foi de 54 caindo para 37 em 2018, o que corresponde a uma queda 
de 31% (Figura 4).

Figura 4
Número de casos de febre 
de chikungunya e doença aguda 
pelo vírus Zika em residentes 
no Distrito Federal, 2017 e 2018.

 

Primeiro caso autóctone de microcefalia por Zika vírus do DF ocorreu em 2016
 O primeiro caso autóctone (do próprio local) de microcefalia por Zika vírus confirmado no Distrito 
Federal ocorreu em 2016. A criança, do sexo feminino, nasceu em outubro e foi acompanhada pelo Hospital 
Materno Infantil de Brasília (Hmib), Centro de Saúde da Asa Norte e Hospital Sarah Kubitscheck. A confir-
mação veio após a realização de uma extensa bateria de exames clínicos, laboratoriais e de imagem, que foi 
analisado por um comitê multiprofissional da Secretaria de Saúde.
 No processo de investigação epidemiológica, constatou-se a presença do Zika vírus na corrente 
sanguínea da criança, comprovando a contaminação intrauterina. Além disso, a mãe relatou um quadro fe-
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bril, com tosse e erupções cutâneas (exantemas) por aproximadamente quatro dias no primeiro trimestre da 
gravidez e declarou não ter se ausentado no DF durante todo o período da gestação.

Durante epidemia, grávidas tiveram prioridade para fazer exame de Zika vírus
 Durante a epidemia de doença aguda pelo vírus Zika (2016), a Secretaria de Saúde priorizou o aten-
dimento a gestantes. Caso o diagnóstico fosse positivo, a gravidez passava a ser monitorada pela Vigilância 
Epidemiológica. Na época, já se suspeitava que a doença pudesse desenvolver microcefalia em bebês — 
quando o cérebro é menor do que o tamanho ideal (31,9 centímetros para os meninos e 31,5 centímetros 
para as meninas nascidos a partir da 37ª semana). O procedimento para detectar o Zika vírus em grávidas 
é o mesmo que em outros pacientes. Após identificação dos sintomas, é coletado o material para análise. 
Amostras são encaminhadas ao Laboratório Central do Distrito Federal, onde se analisa a presença do vírus 
no organismo. Quando havia confirmação, as equipes da Vigilância Epidemiológica e do Laboratório de 
Assistência Pré-Natal faziam o acompanhamento da gravidez. 

Saúde amplia público beneficiado com repelente gratuito
 Desde novembro de 2018, a Secretaria de Saúde ampliou a distribuição de repelentes para outros 
grupos de pacientes da rede, além das gestantes atendidas pelo Bolsa Família, que já recebiam o produto 
desde março de 2017. Agora, qualquer mulher grávida acompanhada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 
agentes comunitários de saúde e de vigilância ambiental, mulheres com idade entre 14 e 44 anos e idosos 
acima de 60 anos também podem retirar o produto na unidade básica de saúde (UBS) mais próxima.

Febre amarela permanece controlada no DF
 No Distrito Federal, a Secretaria de Saúde (SES) registrou 156 casos suspeitos de febre amarela 
silvestre em 2018 (até a Semana Epidemiológica 45). Desses, 123 casos (79%) são de residentes no Distrito 
Federal e 33 (21%) em outros estados – a maioria de Goiás. Entre os 123 casos residentes no DF, 118 foram 
descartados, dois foram confirmados e três estão em investigação. Dos casos confirmados, quanto ao local 
provável de infecção, um foi autóctone e um importado de Guarujá-SP. O caso autóctone evoluiu para a 
cura e o importado para óbito. Dentre os 33 casos residentes em outras unidades da Federação, um está em 
investigação e os demais descartados.
 NOTIFICAÇÕES – Em decorrência da mobilização em torno das medidas de prevenção e controle 
da doença, a notificação de casos suspeitos aumentou bastante entre 2017 e 2018, passando de 3 para 123 
em habitantes do DF.
 DADOS DE 2017 – Um homem de 43 anos, morador do Sudoeste, foi o primeiro caso autóctone 
confirmado de febre amarela no DF dos últimos anos. A vítima morreu em novembro de 2017. O último 
óbito autóctone da doença na capital havia ocorrido em 2008
 MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE – Nos últimos anos se intensificou a vacinação 
contra febre amarela no DF atingindo-se níveis adequados de cobertura. A vacinação contra a febre amarela 
é a mais importante medida de controle e confere proteção próxima de 100%. A vacinação é oferecida no 
calendário de vacinação do Distrito Federal a partir dos nove meses de idade, com reforço aos quatro anos 
de idade, em todas as salas de vacinação da rede pública de saúde.
 Além da vacinação, foram feitos grandes investimentos no combate ao vetor da febre amarela ur-
bana (Aedes aegypti), com o propósito de evitar a reurbanização da doença. Outra medida de grande efeti-
vidade adotada na vigilância foi incentivar a notificação imediata em todas as vezes que forem encontrados 
macacos adoecidos ou mortos.

Lacen oferece dois métodos para o diagnóstico da febre amarela
 Os usuários do sistema público de saúde que apresentem alguns dos sintomas de febre amarela 
podem contar com dois métodos para o diagnóstico da doença. As análises são realizadas pelo Laboratório 
Central (Lacen) do Distrito Federal, sendo que uma delas é ofertada apenas pela Secretaria de Saúde.
 As técnicas recebem o nome de PCR e MACELISA. Ambas são feitas por meio de coletas de sangue 
sem anticoagulante, mas cada uma é utilizada para um determinado tempo da doença, contada a partir do sur-
gimento dos sintomas. A metodologia PCR passou a ser oferecida pela rede a partir de dezembro de 2016.
 COMO FUNCIONA – O PCR pode ser realizado até o quinto dia do início da febre amarela. Neste 
tipo, verifica-se se há a presença de vírus no sangue do paciente e o resultado fica pronto em até três horas.
 O MACELISA é feito a partir do sétimo dia da doença e afere se o sangue da pessoa apresenta 
anticorpos, pois isto indica a existência da doença. Nestes casos, o farmacêutico bioquímico atesta o exame 
como positivo quando, após dois dias, ele exibe coloração diferente das demais.
 IMPORTÂNCIA – Desde a elevação no número de registros dos casos de febre amarela no país, 
o laboratório passou a realizar, semanalmente, cerca de cinco análises. A realização do diagnóstico é fun-
damental para o paciente. O Lacen do DF é considerado referência no diagnóstico de febre amarela pelo 
método PCR nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins.

PREVENÇÃO E CONTROLE 
DA INFLUENZA

Gestores da Saúde definem ações estratégicas para combater Influenza
 Cerca de 150 gestores das regiões de saúde do Distrito Federal participaram, em 27 de abril de 2018, da 
oficina para alinhar as ações de enfrentamento à sazonalidade das gripes no DF, realizada na Subsecretaria de 
Vigilância à Saúde (SVS). O objetivo do encontro foi definir estratégias na perspectiva da regionalização para 
prevenir qualquer avanço das doenças causadas pelo vírus Influenza e outras síndromes respiratórias em circu-
lação. Classificação de risco, manejo e tratamento do paciente foram alguns dos temas abordados na oficina.
 O encontro reuniu desde gestores da Atenção Primária, passando pela atenção secundária em nível 
de Unidade de Pronto Atendimento (UPA), até atenção hospitalar em pronto-socorro. Como suporte às 
atividades, foi apresentado o Protocolo de Tratamento do Influenza pela Assessoria de Mobilização para 
Prevenção de Endemias da Subsecretaria de Vigilância à Saúde.

DF disponibiliza mais de 100 salas de vacina na campanha contra a gripe em 2018
 O Distrito Federal manteve 114 salas de vacina de unidades básicas de saúde (UBS) em funciona-
mento durante a Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza 2018, realizada entre 23 de abril e se 
estendeu, após prorrogação, até 22 de junho. O Dia de Mobilização Nacional (Dia D) foi realizado em 12 de 
maio. O Ministério da Saúde distribuiu cerca de 780 mil doses da vacina para a Secretaria de Saúde do DF.
 As salas de vacina estiveram disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, nas UBS com 
até três equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF). As unidades maiores, com quatro ou mais equipes, 
atenderam das 7h até às 19h. Já nas áreas rurais, por serem mais distantes do armazenamento das doses, a 
população procurou a UBS para se informar sobre os dias e horários.
 PÚBLICO-ALVO – Os grupos a serem vacinados em 2018 foram: trabalhadores de saúde, pessoas 
de 60 anos ou mais de idade, crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 
meses e 29 dias), as gestantes, as puérperas (até 45 dias após o parto) e indígenas.
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Também fizeram parte os portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas 
especiais, adolescentes e jovens que estejam cumprindo medidas socioeducativas, a população privada de 
liberdade e os funcionários do sistema prisional. Professores de escolas públicas e particulares também esti-
veram na lista dos grupos prioritários para a vacinação.

Cobertura vacinal contra a gripe ultrapassa meta e chega perto dos 100%
 Durante a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza 2018 no DF, 706.988 pessoas rece-
beram a dose da vacina. Divulgado no Informe Epidemiológico sobre Gripe, da Subsecretaria de Vigilância 
à Saúde da Secretaria de Saúde do DF, com dados até 5 de julho de 2018, o número corresponde a uma 
cobertura de 99,83%, uma das maiores entre as unidades federadas. Com exceção das crianças e gestantes, 
os demais grupos prioritários alcançaram a meta de cobertura (90%). 
 Os idosos foram os que mais procuraram os postos. Desse grupo, foram vacinadas 236.058 pessoas 
(115,9%). Entre os portadores de comorbidades, 138.364 foram vacinados (116,3%). As coberturas entre 
professores, trabalhadores de saúde e puérperas foram 112,9%, 103,2% e 90,7%, respectivamente. Os gru-
pos menos vacinados foram as crianças (73,1%), as gestantes (78,6%) e a população privada de liberdade e 
os funcionários do sistema prisional (ambos com 85,7%).

Saúde mantém atualizada vigilância da Influenza
 A Secretaria de Saúde do DF realiza a vigilância da Influenza por meio de duas estratégias. A pri-
meira, denominada de vigilância universal, busca detectar pessoas com síndrome respiratória aguda grave 
(SRAG). E a segunda, vigilância em unidades sentinelas, abrange as pessoas com síndrome gripal (SG) ou 
com SRAG que foram internadas em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
 As unidades sentinelas de SRAG são o Hospital Regional da Asa Norte (Hran), Hospital Materno 
Infantil de Brasília (Hmib), Hospital Regional do gama (HRG), Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), 
Hospital Brasília e Hospital Santa Helena. As unidades sentinelas de SG são o Hran, Hmib, HRG e HRSM.
 SÍNDROME GRIPAL (SG) – No DF, em 2018, até a semana epidemiológica n° 43 (outubro), fo-
ram realizadas 666 notificações da Síndrome Gripal (SG), das quais 522 são de residentes do DF. A Figura  
5 mostra a distribuição dos casos notificados de síndrome gripal em habitantes do DF segundo resultado do 
exame para detecção de vírus respiratório.

Figura 5
Casos da síndrome gripal, 
captados pela vigilância sentinela, 
segundo resultado da pesquisa para 
vírus respiratórios. Distrito Federal, 2018.

A Tabela  1 mostra a distribuição dos casos de síndrome gripal notificados que tiveram exame positivo para 
vírus respiratórios.

Tabela 1
Casos de síndrome gripal 
confirmados, captados pela 
vigilância sentinela, positivos 
para vírus respiratório por 
subtipo viral. Distrito Federal, 2018.

 
 SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)- No DF, em 2018, até a semana epi-
demiológica n° 43 (outubro), foram notificados 1.276 casos pela Síndrome Respiratória Aguda Grave 
(SRAG), sendo 1.038 em moradores do DF. A Figura 6 mostra a distribuição dos casos de síndrome respi-
ratória aguda grave (SRAG) notificados em habitantes do DF segundo resultado do exame para detecção 
de vírus respiratório.

Figura 6
Casos da síndrome 
respiratória aguda grave 
(SRAG), captados pela vigilância 
universal, segundo resultado da 
pesquisa para vírus respiratórios. 
Distrito Federal, 2018.



184 185

 A Tabela 2 mostra a distribuição dos casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) notificados 
que tiveram exame positivo para vírus respiratórios.

Tabela 2
Casos confirmados da síndrome 
respiratória aguda grave (SRAG), 
captados pela vigilância universal, 
positivos para vírus respiratórios 
por subtipo viral. 
Distrito Federal, 2018.

 Até a Semana Epidemiológica 43 de 2018 (outubro), foram confirmados 16 óbitos de SRAG por 
vírus respiratório em moradores do DF, com letalidade de 3%. Do total de óbitos, 6 (37,5%) foram causados 
por Influenza A H1N1, 4 (25%) por Vírus Sincicial Respiratório (VSR), 2 (12,5%) por H3N2, 1 por adeno-
vírus, um por metapneumovírus, um por Influenza A não subtipado 1 por rinovírus.

Lacen monitora 11 tipos de vírus de doenças respiratórias
 Em período de sazonalidade de doenças respiratórias, identificar quais vírus estão causando o 
adoecimento da população se faz importante para tomar medidas que possam diminuir os casos de inter-
nação e também auxiliar na produção de vacinas contra essas doenças. 
 Os laboratórios centrais de todo o país fazem esse monitoramento. Porém, o Distrito Federal 
apresenta um diferencial: enquanto a maioria dos laboratórios centrais monitora oito vírus, a capital fe-
deral consegue acompanhar 11 deles. Além do DF, somente o Paraná faz a mesma quantidade de análises 
no chamado painel respiratório.
 Esse desempenho é possível graças ao parque tecnológico avançado que o Lacen (Laboratório 
Central de Saúde Pública) do DF dispõe. Tudo é automatizado e equipe técnica altamente capacitada. 
Ao todo, são dois equipamentos extratores, com capacidade para retirar o chamado RNA viral de até 64 
amostras de uma única vez. Essas amostras vão para outro equipamento, para realizar a técnica PCR, que 
detecta a presença de vírus e os identifica. A Secretaria de Saúde estuda a possibilidade de aumentar esse 
monitoramento de 11 para 21 tipos de vírus.
 TIPOS – Entre os 11 tipos de vírus monitorados pelo Laboratório Central do DF, os mais en-
contrados são o adenovírus, Influenza A, Influenza B, metapneumovírus, parainfluenza e Vírus Sincicial 
Respiratório. O maior foco é identificar os Influenza A dos tipos H1N1 e H3N2, que são os mais graves.

PREVENÇÃO DA RAIVA

DF muda estratégia da campanha de vacinação antirrábica 
 Com o objetivo de melhorar a cobertura vacinal contra raiva em cães e gatos, a Secretaria de Saúde do 
Distrito Federal implantou, pela primeira vez, um conjunto de mudanças na Campanha de Vacinação Antirrábica 
Animal de 2018. Em vez de ser realizada apenas em três fins de semana, como em anos anteriores, a campanha 
ocorreu, de segunda a sexta-feira, entre os meses de julho a setembro. Além disso, também foi feita uma cam-
panha itinerante em todo o território do DF, envolvendo condomínios, comunidades rurais e áreas urbanas, 
permitindo que a população vacine seus animais nos dias úteis. Em agosto, a inciativa abrangeu também as áreas 
rurais, em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater). Nesse caso, um conjunto 
de equipes móveis visitaram vários locais, de porta em porta, fazendo busca ativa dos cães e gatos.
 GRUPO ALVO – Foram vacinados cães e gatos saudáveis com idade igual ou maior a três meses de 
idade, bem como as fêmeas que estiverem gestantes ou recém-paridas. Cães e gatos já vacinados na campa-
nha antirrábica de 2017 também receberam a nova dose.
 DIA D – Outra novidade na campanha de vacinação foi relacionada ao chamado Dia D, data em 
que se concentram esforços para atingir o objetivo final. Nesta edição, a campanha teve dois, 21 de julho e 
29 de setembro para as áreas urbanas, e 25 de agosto para a área rural. 
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Mais de 80 postos ficaram disponíveis para vacinação em todo o Distrito Federal. Ao longo de toda a 
campanha participaram quase 500 profissionais das secretarias de Saúde e do Meio Ambiente, do Instituto 
Brasília Ambiental (Ibram), da Emater, além de universitários do curso de medicina veterinária de diversas 
instituições de ensino.
 CASOS – O único caso de raiva humana no DF foi registrado em 1978. Já as ocorrências em cães e 
gatos se deram nos anos 2000 e 2001, respectivamente.
 REDE DESCENTRALIZADA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA – Lançada em julho de 2017, 
a estratégia tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal de cães e gatos com expansão de unidades vacina-
doras no DF. A justificativa para sua criação se baseia no fato de que historicamente a vacinação antirrábica 
no DF ocorria por meio de chamamentos esporádicos quando deveria ser uma rotina nos serviços de saúde. 
Essa situação impactava negativamente no alcance de metas de cobertura vacinal antirrábica animal (80%). 
A formação da rede envolve consultório, clínicas e hospitais veterinários e instituições de ensino superior 
com o curso de graduação em medicina veterinária, o que favorece a realização da vacinação antirrábica de 
cães e gatos durante o ano inteiro.

PESSOAS VIVENDO 
COM HIV/AIDS

DF oferece profilaxia pré-exposição ao HIV
 Pessoas com maior risco de contrair HIV no Distrito Federal passaram a contar, desde fevereiro de 
2018, com um novo método de prevenção do vírus, oferecido pelo Ministério da Saúde: a profilaxia pré-
-exposição (PrEP), uma pílula que combina dois medicamentos e funciona como uma barreira antes que o 
indivíduo tenha contato com o vírus. A medicação está disponível no Hospital Dia. Para ter acesso ao me-
dicamento, é preciso estar dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, como, por exemplo, 
ter relacionamento fixo com parceiro já infectado com HIV.
 Quem se encaixa nos critérios pode procurar o Hospital Dia às quartas-feiras. A pessoa passa por 
um acolhimento e, estando dentro do grupo de vulnerabilidade, é encaminhada para equipe multidisciplinar, 
quando se aplica um questionário específico para triagem da PrEP. Iniciando o tratamento, ela tem retorno 
agendado para 28 dias depois, quando é feita nova avaliação. Quem já tem o vírus não pode fazer essa pro-
filaxia. Por isso, na consulta é necessário que a pessoas realize um teste rápido. Para pacientes já infectados, 
é feito outro tipo de medicação, com três drogas diferentes das utilizadas na PrEP.
 CAMISINHA – Segundo o Ministério da Saúde, após o início da PrEP, o efeito protetivo só começa 
após o sétimo dia de uso diário do medicamento para as relações envolvendo sexo anal. No caso de sexo 
vaginal, a proteção só começa após 20 dias de uso diário. O novo recurso não substitui o uso de preservativo. 
E como toda medicação, ela também tem efeitos colaterais. Sem contar que a camisinha também previne 
outras doenças sexualmente transmissíveis.
 PILOTO – O Ministério da Saúde lançou a profilaxia pré-exposição em dezembro de 2017. Cerca 
de 40 serviços em todo território nacional foram selecionados para participar do projeto-piloto. O Ministé-
rio da Saúde estima que, no primeiro ano, sejam contempladas cerca de 10 mil pessoas. Nos próximos cinco 
anos, o programa tem o objetivo de oferecer a PrEP a 54 mil pessoas.
Tratamento anti-HIV na rede pública atende cerca de 13 mil pessoas
 Cerca de 13 mil portadores do vírus HIV recebem medicamentos antirretrovirais por meio da rede 
pública de saúde do Distrito Federal. Há, em oito regiões administrativas, 11 centros de referência para o 

tratamento da doença. O serviço inclui o atendimento de uma equipe multiprofissional, com acompanha-
mento psicológico, clínico e farmacêutico. O objetivo é garantir a qualidade de vida do paciente.
 Também são tratados efeitos como obesidade, insuficiência cardíaca e outras enfermidades rela-
cionadas. Apesar de não acabar com a infecção pelo HIV, os antirretrovirais, conhecidos popularmente 
como coquetel, permitem níveis indetectáveis da carga viral — ou seja, reduzem de forma significativa a 
quantidade do vírus no sangue. No tratamento, ao menos três tipos de drogas diferentes, pouco tóxicas e 
de fácil administração, estão envolvidas. O infectado deve tomar a medicação uma vez por dia.
 A testagem para o HIV é um direito dos usuários do Sistema Único de Saúde. Pode-se detectar o 
vírus por meio de coleta para exame sorológico ou por testagem rápida, cujo resultado sai em cerca de 30 
minutos. Além disso, existe o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), no mezanino da Rodoviária 
do Plano Piloto, que oferece teste rápido para HIV, sífilis e hepatites B e C. É importante que o tratamen-
to seja iniciado o quanto antes, para que haja melhor resultado e para evitar que o vírus se propague.
 CONCENTRADA – Hoje a epidemia da Aids é concentrada, ou seja, não atinge toda a população. 
Os grupos mais vulneráveis são homossexuais masculinos, com idade de 15 a 29 anos; travestis; transexuais; 
profissionais do sexo; usuários de drogas; e pessoas em situação de rua. A atenção primária promove um 
conjunto de ações que visam evitar as doenças por meio da proteção. Anualmente, a Secretaria de Saúde 
distribui, em média, 15 milhões de preservativos masculinos e 400 mil preservativos femininos.
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LABORATÓRIO CENTRAL 
DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN

Lacen melhora serviços após grande reforma da sede
 Durante a comemoração dos 39 anos de funcionamento do Laboratório Central de Saúde Pública 
do Distrito Federal (Lacen), em 26 de abril de 2017, o governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg, acompa-
nhado do secretário de Saúde, Humberto Fonseca, inaugurou a reforma da sede envolvendo dois mil metros 
quadrados de área construída.  Ao longo de sua existência, a instituição nunca tinha recebido uma reforma 
desse porte para melhorar as condições de trabalho. No valor de R$3,5 milhões, a obra, aliada à tecnologia e 
à capacidade técnica dos servidores, vem trazendo benefícios para todo o sistema de saúde pública do DF.
 Os setores beneficiados com o investimento foram os responsáveis por realizar exames para detec-
ção de HIV, dengue, Zika, chikungunya, febre amarela, influenza, HPV, meningite, tuberculose, entre outros. 
Ao todo, são mais de 100 exames diferentes. 
 O Controle de Qualidade de Produtos e Ambientes foi outro setor que recebeu reparos nos labo-
ratórios que realizam a análise de carnes, leite, bebidas e água, microbiologia de alimentos, microscopia, 
vegetais e panificações, aditivos, metais pesados e microtoxinas, entre outros. O Lacen é referência para o 
Brasil inteiro. O padrão de excelência da unidade permite fornecer resultados de diagnósticos precisos para 
fazer o planejamento de tratamento de doenças, e também para elaborar as políticas públicas de saúde.

Tecnologia moderna e eficiência marcam os 40 anos do Lacen
 O Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-DF) comemorou seus 40 anos de funcionamento, 
26 de abril de 2018, num contexto de melhoria das instalações físicas, excelência técnica da equipe, amplia-
ção da aquisição de equipamentos de alta tecnologia para realização automatizada e mais acurada de exames 
que beneficiam o diagnóstico de doenças mais prevalentes ou que oferecem riscos de propagação no Distri-
to Federal. Seguindo as orientações da vigilância em saúde, o Lacen vem realizando exames para detecção de 
dengue, chikungunya, Mayaro, Zika, febre amarela, hantaviroses, doença de Chagas, leishmanioses, malária, 
esquistossomose, meningites, tuberculose, leptospirose, hanseníase, candidíase, critococose, histoplasmose, 
aspergilose, entre outras.
 Além de atender a todas as unidades da rede pública na identificação de doenças, o Lacen também 
atua na avaliação de medicamentos, cosméticos, alimentos, água, entre outras atividades de pesquisa. Em 
relação aos medicamentos, o Lacen realiza o doseamento de anticonvulsivantes (ácido valproico, carbama-
zepina, fenitoína), imunossupressores (tacrolimus, sirorolimus e metotrexato) e a acetilcolinesterase.
 Além disso, o Lacen realiza exames complementares e de confirmação diagnóstica para as redes 
pública e privada do DF e demais unidades da Federação, como carga viral de HIV, hepatites B e C, ci-
tomegalovírus, sorologia para toxoplasmose, genotipagem de HPV e pesquisas genotípicas de resistência 
bacteriana. Criado como Instituto de Saúde em 1978, o Lacen (com este nome desde 2000) é um órgão im-
prescindível para o desenvolvimento das ações de vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e da saúde 
do trabalhador no Distrito Federal.
 EQUIPE – Os servidores são distribuídos em seis gerências e 12 núcleos. A equipe é formada por 
farmacêuticos bioquímicos, médicos, enfermeiros, nutricionistas, biólogos, administradores, bibliotecários, 
além de analistas e técnicos em diversas áreas. O Lacen do Distrito Federal integra a Rede Nacional de La-
boratórios de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde como Laboratório de Referência Regional 
(Centro-oeste e parte da região Norte) para coqueluche, dengue, difteria, enteroinfecções bacterianas (sal-
monelose, febre tifoide e cólera), febre amarela e meningites bacterianas.

Lacen passa a fazer diagnóstico do HPV
 Desde 2017, a saúde pública do Distrito Federal passou a realizar o diagnóstico laboratorial por 
biologia molecular do Papilomavírus Humano (HPV), que é transmitido por meio de relação sexual, não 
sexual e parto. O Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen) adquiriu o equipamento 
Genomica Car Red para realizar os testes, além de kits para fazer o exame.
 O aparelho semiautomatizado tem capacidade para realizar, em média, 48 testes em aproximada-
mente três horas. A metodologia utilizada é PCR-RT. O equipamento é considerado um dos mais modernos 
porque oferece o diagnóstico de 35 tipos de HPV, entre eles, os quatro mais prevalentes no Brasil, que são 
os tipos 6,11,16 e 18.
 A inovação vem resultando em diversas frentes de trabalho. A primeira delas é a confirmação do 
tipo de HPV que causou a lesão em mulheres que já foram submetidas à citologia (Papanicolau), após indi-
cação médica. O exame é complementar e não exclui a biópsia e a colposcopia. Agora o médico sabe qual é 
a tipagem do vírus e se é de alto ou baixo risco oncogênico, o que permite adotar medidas mais eficazes no 
tratamento, antecipando prognósticos mais graves. Com implantação do diagnóstico do HPV será possível, 
ainda, saber qual a prevalência e incidência dos vírus de HPV circulantes no DF.
 VACINAÇÃO DE MENINOS CONTRA HPV – Desde 2017, a Secretaria de Saúde ampliou a 
vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV) para os meninos na faixa etária entre 12 e 13 anos. An-
teriormente, essa imunização beneficiava apenas as meninas com idade entre nove e 14 anos.
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 A vacinação nos meninos previne câncer de pênis, lesões genitais pré-cancerígenas e verrugas nessa 
região do corpo. E quando eles estiverem na fase sexualmente ativa será evitada transmissão do HPV às mu-
lheres, principal causa da ocorrência do câncer de colo do útero. As doses estão disponíveis em todas as salas 
de vacinação da rede pública de saúde do Distrito Federal. A vacinação contra o HPV é realizada em duas 
doses, com intervalo mínimo de 6 meses entre a primeira e a segunda dose, imprescindível para alcançar a 
imunização máxima contra o vírus.

REDE DE ATENÇÃO 
À VIOLÊNCIA

Programa disponibiliza 19 serviços especializados para atender às vítimas de violência
 O Programa de Pesquisa, Assistência e Vigilância em Violência (PAV) vem oferecendo atendimento 
às vítimas e atores de violência (sexual e doméstica em todos os ciclos de vida) em 19 ambulatórios que 
viabilizam a atenção integral à saúde. Atualmente, os PAVs estão distribuídos nas 19 regiões administrativas 
do DF, com ampla cobertura e capilarização. O atendimento conta com equipes multiprofissionais formadas 
por psicólogos, assistentes sociais, médicos e enfermeiros. 
 Como estratégia de humanização, cada PAV recebe o nome de uma flor. É por este motivo que a 
Rede de Atenção à Violência é denominada de “Flores em Rede”. Dois deles atendem às pessoas que come-
teram violência sexual (PAV Jasmin e Alecrim).
 PREVENÇÃO SECUNDÁRIA – Os PAVs realizam ações de prevenção secundária com foco na 
atenção integral incluindo a recuperação e a reabilitação da saúde das vítimas de violência.  O dispositivo de-
senvolve atendimento numa abordagem biopsicossocial e interdisciplinar dos casos, desenvolve articulação 
com a rede de atendimento, realiza encaminhamentos institucionais e intersetoriais, promove a cultura de 
paz e a vigilância dos casos de violência. Esta estratégia cumpre o preconizado na legislação vigente, proje-
tando nacionalmente o Distrito Federal na conformação de redes temáticas para a violência. 
 REDE DE ATENÇÃO À VIOLÊNCIA – O PAV faz parte da Rede de Atenção à Violência, que 
tem como objetivo promover a atenção integral às pessoas em situação de violência. Nesse sentido, a rede 
qualifica o acesso aos serviços, elabora uma linha de cuidado com a definição de unidades de referência 
assistenciais, e também de pontos complementares e cooperativos para a oferta oportuna e humanizada. 
A rede possui uma conformação para ordenar o cuidado à pessoa em situação de violência integrando os 
níveis de complexidade com as demais redes de atenção. O acesso do usuário ocorre conforme sua neces-
sidade assistencial e permite um percurso circular de entrada e saída, tendo a Atenção Primária como orde-
nadora preferencial do cuidado, podendo ter outros níveis de complexidade como portas de entrada.
 NOTIFICAÇÃO – A configuração da Rede de Atenção à Violência por meio de fluxos e protocolos 
para a organização das ações de vigilância das violências e qualificação da assistência proporcionou aumento 
do número de notificações e de unidades notificadoras, melhorando a informação e as intervenções.

Saúde monitora perfil dos casos violência 
 O Programa de Pesquisa, Assistência e Vigilância à Violência (PAV) da Secretaria de Saúde notificou 
4.147 casos de violência entre janeiro e outubro de 2018.  O número já é maior do que o verificado em todo 
o ano passado, quando foram feitos 3.704 registros. Antes de ser interpretado com aumento da ocorrência 
do fenômeno, o indicador reflete o trabalho de vigilância e prevenção da violência. Com a notificação, se 
inicia todo o processo de proteção às vítimas.

 Os tipos de violência mais notificados foram a física (990), sexual (758), psicológica (424), negligên-
cia e abandono (174) e tortura (55). No período entre janeiro e outubro de 2018, a maior proporção das no-
tificações de violência (2.395) foi identificada contra o sexo feminino. A violência interpessoal compreende 
65% (2.444) do total das notificações registradas no DF.
 Cerca de 60% dos casos ocorreram na casa da vítima e, em 75%, o agressor é alguém da família ou 
de convívio próximo. Enquanto na violência física, a maioria das vítimas é mulher; na sexual, a maior frequ-
ência está entre crianças e adolescentes, representando 80% dos casos.
 PROGRAMA – A notificação de determinados agravos é de comunicação obrigatória ao Programa 
de Pesquisa, Assistência e Vigilância à Violência.

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
E CONTROLE SOCIAL

DF realiza pela primeira vez Conferência de Vigilância em Saúde
 Gestores, trabalhadores e usuários da rede pública de saúde participaram da 1ª Conferência Distrital de 
Vigilância em Saúde realizada em Brasília, entre 7 e 8 de novembro de 2017, no Centro Universitário Unieuro, 
Asa Sul. Com o tema “Vigilância em Saúde: Direito, Conquistas e Defesa de um SUS Público de Qualidade”, 
o evento foi destinado à formulação de 24 propostas vinculadas à área. Doze delas para serem executadas no 
Distrito Federal e 12 destinadas ao âmbito federal. Estas últimas foram apresentadas à Conferência Nacional 
de Vigilância em Saúde, realizada entre 28 de novembro e 1º de dezembro desse mesmo ano.
 Coordenada pela presidente do Conselho de Saúde, Lourdes Cabral Piantino, a conferência teve 
como eixo central a “Política Nacional de Vigilância em Saúde e o fortalecimento do SUS como direito à 
proteção e promoção da saúde do povo brasileiro”.
 Para as discussões e formulações de propostas, foram estabelecidos quatro subeixos: “O lugar da 
vigilância em saúde no SUS”; “Responsabilidades do Estado e dos governos com a vigilância em saúde”; 
“Saberes, práticas, processos de trabalho e tecnologias na vigilância em saúde” e “Vigilância em saúde par-
ticipativa e democrática para enfrentamento das iniquidades sociais”.
 Participaram do encontro mais de 100 pessoas entre delegados, ouvintes e convidados. No encer-
ramento, além da aprovação das propostas, a conferência elegeu 18 delegados usuários, nove delegados 
gestores e nove delegados trabalhadores, que representaram o Distrito Federal na etapa nacional.
 PREPARAÇÃO – Antes da conferência distrital, a Secretaria de Saúde, em parceria com os conse-
lhos regionais de Saúde, realizou etapas preparatórias nas regiões de saúde do Distrito Federal. Na ocasião, 
foram eleitos os delegados.
 CONVOCAÇÃO – A 1ª Conferência Distrital de Vigilância em Saúde foi convocada pela Portaria 
no 459, de 31 de agosto de 2017, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Já o seu Regimento Interno 
foi aprovado pelo plenário do Conselho de Saúde do Distrito Federal em sua reunião realizada em 10 de 
outubro de 2017.
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SUS-DF, MOTIVO DE
ORGULHO E PAIXÃO

8
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BATA NO PEITO E 
TENHA ORGULHO 
DO SUS-DF

O maior dispositivo de inclusão social do mundo, o Sistema 
Único de Saúde (SUS), está completando 30 anos. Com his-
tórias de muitas conquistas e grandes desafios, o SUS é moti-
vo de orgulho para o povo brasileiro, que o inseriu, por meio 

de suas lutas por direitos, na Constituição Federal de 1988. Nesses 30 anos, 
existem muitas razões para o brasileiro se orgulhar dos êxitos alcançados 
pelo SUS, cujo objetivo máximo é reconhecer a saúde como um direito de 
todos e dever do Estado, “garantido, mediante políticas sociais e econômi-
cas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, e ao aces-
so universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação” (Art. 196, Constituição Federal de 1988).

Conheça alguns motivos para ter orgulho do SUS-DF: 

REFORMAS DE GRANDE 
ENVERGADURA

Reforma da saúde promove a maior inclusão social das últimas décadas
   Em menos de dois anos, a gestão da Secretaria de Saúde do DF refor-
mulou a Atenção Primária à Saúde, convertendo o modelo tradicional, que atu-
ava neste âmbito em Estratégia Saúde da Família. A página vinculada às baixas 
coberturas e à exclusão social foi virada e o novo tempo já revela bons resulta-
dos. A cobertura populacional da Estratégia Saúde da Família (ESF), no DF, 
subiu de 35% para 67%, entre janeiro de 2017 e julho de 2018. E a quantidade 
de equipes de Saúde da Família aumentou de 277 para 540 no mesmo período. 
Um contingente de mais de um milhão de pessoas, antes desassistidas ou assisti-
das precariamente, passou a ser incluído e a receber os benefícios da Política de 
Atenção Primária à Saúde, que, agora, no total, cuida de dois milhões de pesso-
as.  A reforma mobilizou esforços de todos os setores da Secretaria de Saúde e 
iniciou importantes transformações na gestão, no planejamento e no processo 
de trabalho dos profissionais, desenhou o arcabouço técnico-normativo com 
regras e o passo a passo das mudanças, expandiu e melhorou a rede física de 
assistência e investiu na qualificação técnica, entre outras ações importantes.
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Maior hospital público do DF troca modelo de gestão
 A transformação do Hospital de Base em instituto, pela Lei nº 5.899, sancionada pelo governador 
Rodrigo Rollemberg em 3 de julho de 2017, constitui um marco na história dos serviços de saúde do Distrito 
Federal.  O propósito foi tornar mais eficiente a gestão do maior hospital público do DF. O modelo adota-
do é semelhante ao utilizado pela Rede Sarah. O Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) continuará 
prestando atendimento exclusivo e gratuito aos usuários do SUS, em auxílio à atuação do Poder Público. 
 Desde 11 de janeiro de 2018, está em vigência o Contrato de Gestão assinado entre a Secretaria de 
Saúde e o HBDF. Nele, foram estabelecidas 19 metas e os respectivos prazos para seu cumprimento, além de 
critérios de avaliação de desempenho e indicadores de qualidade dos serviços prestados. Referência para toda 
Rede SUS-DF em neurologia, cirurgia cardíaca, politraumatismo, oncologia e hemodinâmica, o HB poderá 
realizar compras, consertar equipamentos e contratar serviços de forma mais ágil, obedecendo, entretanto, aos 
princípios da publicidade, da impessoalidade, da moralidade, da economicidade e da eficiência.

PIONEIRISMO

No DF, 93% das pessoas com HIV têm carga viral indetectável
 O Distrito Federal é a primeira unidade da Federação a alcançar a terceira meta estabelecida pela 
Declaração de Paris para 2020: ter 90% da população já diagnosticada com HIV, que esteja em tratamen-
to, com carga viral indetectável. A capital federal atingiu o marco de 93% ainda em 2016.Um dos fatores 
que contribuíram para este resultado foi o aumento da oferta de tratamento antirretroviral pela rede pú-
blica e o aumento da detecção precoce da população infectada. Com isso, mais pessoas que vivem com o 
vírus passaram a procurar tratamento na saúde pública. A Declaração de Paris foi lançada em 2014, pelo 
Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS). O objetivo do documento é mobi-
lizar esforços no mundo todo para erradicar a epidemia de AIDS até 2030. Entre as metas de tratamento 
estabelecidas pela carta, estão: ter 90% das pessoas vivendo com HIV diagnosticado; que, destas, 90% 
estejam em tratamento; e que 90% deste grupo tenham carga viral indetectável.

DF é o único no país a atender autores de violência sexual
 A Secretaria de Saúde do Distrito Federal oferece um serviço inédito no Sistema Único de Saúde 
(SUS) em todo o país. Por meio do Programa de Pesquisa, Assistência e Vigilância à Violência (PAV) Ale-
crim, autores de violência sexual contra crianças e adolescentes, que já cumpriram pena em regime fechado, 
recebem atendimento psicológico em encontros individuais e em grupo. 
 Os objetivos são a reinserção deles na sociedade e evitar a reincidência no crime. Criado em 2013, o 
PAV Alecrim nasceu por uma demanda da Vara de Execuções Penais. À época, o juiz provocou a Gerência 
de Saúde Prisional da Secretaria de Saúde e o Núcleo de Estudos e Programas na Atenção e Vigilância em 
Violência (Nepav) para que fosse criado um serviço que atendesse o autor de violência sexual, após o cum-
primento da pena. 
 O primeiro atendimento é feito individualmente, quando o autor do crime tem a liberdade de falar 
sobre si e sobre o ato cometido. Outros quatro encontros individuais ainda são realizados com psicólogos e 
psiquiatras, de modo a ouvir os contextos socioeconômico e familiar do abusador.

Brasília é referência nacional no trabalho voluntário
 A dedicação dos brasilienses na prestação do trabalho voluntário ganhou reconhecimento nacional. 

Brasília foi selecionada pelo governo federal entre as cinco cidades do país que serão referência para o setor, 
conforme anunciou a secretária adjunta de Políticas para Mulheres, Igualdade Social e Direitos Humanos do 
DF, Márcia de Alencar, durante o II Fórum Brasília Cidadã, realizado no Hospital Regional da Asa Norte, 
em 28 de agosto de 2017, quando se comemorou o Dia Nacional do Voluntariado.
 “A obtenção desse reconhecimento nacional teve, e tem, o papel fundamental da Secretaria de Saúde 
do DF, que, nas palavras da colaboradora do governo, Márcia Rollemberg, é o berço do voluntariado em 
Brasília e, agora, terá a missão de levar o êxito da sua experiência, de forma integrada, a outras instituições 
públicas como ação de Estado”, avalia a subsecretária.
 Atualmente, a Saúde conta com a participação de três mil voluntários sociais – organizados, majori-
tariamente, em 21 associações – e 385 voluntários profissionais, que prestam serviços estritamente vincula-
dos à sua área de atuação, desde auxiliares de serviços gerais até cirurgiões especialistas. A primeira portaria 
de regulamentação do voluntariado, no DF, foi assinada em julho de 2016.
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DF é pioneiro na implementação de políticas de prevenção ao suicídio
 Em 2012, o Distrito Federal foi a primeira unidade da Federação a lançar um programa de preven-
ção ao suicídio, com a meta de criar uma rede de serviços interligados do Sistema Único de Saúde (SUS) que 
identificasse as pessoas em situação de vulnerabilidade para prevenir esse tipo de morte. Nesse mesmo ano, 
a Secretaria de Saúde promoveu a primeira Jornada de Prevenção ao Suicídio. Segundo a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), 90% dos casos poderiam ser evitados. Isso porque, na maioria das vezes, transtornos 
mentais, como a depressão, são o gatilho para as pessoas tirarem a própria vida. Diante desse dado, a OMS 
recomendou, no relatório “Prevenindo suicídios – um imperativo global”, publicado em 2014, que todos os 
governos fizessem planos preventivos, mas apenas 28 países possuem. O Brasil é um deles.
 PLANO – O Plano de Prevenção do Suicídio, que vem sendo implementado pela Secretaria de Saú-
de, está baseado em cinco eixos: avaliação e monitoramento; compromisso político; prevenção; tratamento 
e pós-prevenção; e capacitação e informação.
 CAPs e SAMU – Além de toda a rede de assistência a transtornos mentais, como os Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPs), a saúde pública do DF ainda conta com um serviço de excelência desenvol-
vido pelo Samu, único no Brasil, cujo Núcleo de Saúde Mental (Nusam) conta com psicólogos, psiquiatras, 
assistentes sociais e agentes de serviço social. O serviço atende a, pelo menos, seis chamadas por dia de 
tentativas de suicídio. Um total de 180 por mês.

PADRÃO DE QUALIDADE

Brasília é reconhecida como a capital nacional dos bancos de leite materno
 Classificados como referência nacional, pelo Ministério da Saúde, os bancos de leite humano de Brasília 
são considerados os melhores do Brasil. Além disso, possuem classificação de Padrão Ouro pelo Programa Inter-
nacional Ibero-Americano de Bancos de Leite Humano. A rede de banco de leite humano do GDF é pioneira no 
lançamento do primeiro site de captação de doadoras no país. Dos 15 bancos de leite humano do Distrito Federal, 
13 foram certificados pela Rede Global de Bancos de Leite Humano, coordenada pela Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) e pelo Ministério da Saúde. Em 2017, ocorreu a sexta edição da certificação, a quinta aberta para todos 
os bancos do Brasil. Os bancos de leite humano certificados foram os dos hospitais Regionais de Brazlândia, de 
Ceilândia, do Paranoá (Região de Saúde Leste), de Planaltina, de Santa Maria, de Sobradinho, de Taguatinga, do 
Hospital Materno-Infantil de Brasília (Hmib), do Regional da Asa Norte (Hran), do Hospital Universitário de 
Brasília, do Santa Lúcia, do Anchieta e da Maternidade Brasília. O Hospital Regional do Gama e o Hospital das 
Forças Armadas (HFA) não participaram do processo, pois estão em reforma de área física.

Teste do pezinho no DF é referência na América Latina
 O Distrito Federal é o único local, na América Latina, a fazer o teste do pezinho ampliado, coberto 
100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Enquanto, no resto do país, o procedimento detecta seis tipos 
de doenças, o exame preconizado pelo Programa de Triagem Neonatal do Ministério da Saúde, na capital 
federal, pode identificar 30 tipos de enfermidades. Desde 1992, o teste se tornou obrigatório no Brasil e, 
em 2001, o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Triagem Neonatal. A ampliação do Teste do 
Pezinho, no DF, foi determinada pela Lei Distrital nº 4.190/2008. Todos os hospitais e unidades básicas de 
saúde (UBS), da rede pública do DF, estão habilitados a fazer a coleta do sangue das crianças, entre o segun-
do e o quinto dia de vida. Como nascem, em média, 4,5 mil crianças por mês, na rede pública de saúde do 
DF, são realizados, aproximadamente, 120 mil exames mensais. 

 As crianças fazem o teste ainda na 
maternidade. E as que saem do hospital an-
tes do segundo dia de vida podem ser leva-
das a qualquer unidade básica de saúde da 
rede, sem necessidade de encaminhamento 
médico ou agendamento. O Teste do Pe-
zinho feito no DF detecta 21 erros inatos 
do metabolismo e mais: hipotireoidismo 
congênito, doença falciforme e outras he-
moglobinopatias, fibrose cística, hiperpla-
sia adrenal congênita, deficiência de bioti-
nidase, galactosemia, deficiência de G6PD, 
toxoplasmose congênita e fenilcetonúria.
 Em caso de resultado positivo, 
a criança é encaminhada para realizar um 
segundo teste. Se confirmado, ela segue 
para consulta na unidade de genética, no 
Hospital de Apoio de Brasília (HAB), onde 
são solicitados novos exames. Em caso de 
necessidade, é iniciado o tratamento com 
equipe de saúde multidisciplinar. Pelo me-
nos 0,3% dos resultados apresentam algum 
tipo de alteração. O teste ampliado, feito no 
DF, é possível graças a uma tecnologia cha-
mada espectrometria de massas, feita em 
um aparelho que permite analisar as amos-
tras de sangue de 1,2 mil crianças de uma 
única vez e identifica 23 enfermidades. O 
diagnóstico das outras sete doenças é fei-
to em outros tipos de aparelhos, de última 
geração, chegados à Secretaria de Saúde em 
2017. No DF, mais de 99% das amostras 
são boas, o que expressa o elevado padrão 
de qualidade do Teste do Pezinho. O valor se situa, portanto, abaixo do Limite Aceitável de Erro (LAE), que se 
situa entre 1% e 5%. Apenas 0,6% das amostras precisam ser coletadas novamente.

BOA PERFORMANCE 
EM TRANSPLANTES

DF ocupou a terceira posição no ranking de potenciais doadores de órgãos em 2017
 O DF ocupou a terceira posição no ranking nacional de notificação de potenciais doadores por 
milhão de habitantes e o sexto lugar em relação ao número de doadores efetivos por milhão de pessoas 
em 2017. Nesse mesmo ano, também no DF, foram feitas 241 notificações de potenciais doadores, o que 
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representa 81,0 por milhão de pessoas, e foram identificados 63 doadores efetivos, o que corresponde a 
21,2 por milhão de pessoas, segundo dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. O estado 
de São Paulo foi a unidade federada que registrou o maior número absoluto de potenciais doadores, com 
2.880 notificações realizadas. Quando a comparação é relativizada, o Paraná lidera o ranking, com 98,8 por 
grupo de um milhão de habitantes. Em relação aos doadores efetivos, o estado de São Paulo também ocupa 
a primeira posição, em números absolutos, com 1.014 registros. Já Santa Catarina assume o primeiro lugar, 
em números relativos, com 40,8 por cada um milhão de habitantes.

Taxa de transplantes de órgãos do DF supera a média nacional
 O Distrito Federal tem uma das melhores performances em transplantes de órgãos e tecidos do Bra-
sil. Enquanto a média nacional de transplantes de órgãos, em 2017, foi de 41,9 por 1.000.000 de habitantes, 
na capital federal, a taxa foi de 66,5 transplantes por 1.000.000 de habitantes. O estado do Paraná ocupou 
a primeira posição no ranking nacional (81,5 por 1.000.000 de habitantes), seguido pelo Rio Grande do Sul 
(71,7 por 1.000.000 de habitantes) e São Paulo (67,7 por 1.000.000 de habitantes).  O DF ficou em quarto 
lugar. Os dados são da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO).
 No DF, a central de notificações funciona no Instituto Hospital de Base (IHB) e a captação pode ser feita 
tanto em hospitais públicos quanto em particulares, onde houver possível doador. Posteriormente, os dados são 
inseridos no sistema do Ministério da Saúde, que gera a lista de pacientes candidatos a receberem um órgão. No 
DF, dois hospitais particulares e três da rede pública realizam transplantes. No IHB e no Hospital Universitário 
de Brasília (HUB), são feitos os procedimentos de rim e córnea. Conveniado à Secretaria de Saúde, o Instituto de 
Cardiologia do DF (ICDF) faz mais procedimentos, incluindo coração, rim, fígado, córnea e medula óssea. 
 O Brasil é referência mundial em transplantes, com mais de 90% dos procedimentos realizados pelo 
sistema público de saúde. No ranking mundial dos números absolutos de transplantes de órgãos, os EUA 
ocuparam a primeira posição, em 2017, com mais de 20 mil procedimentos realizados. O Brasil ficou em 
segundo lugar, com, aproximadamente, 5,5 mil transplantes.

Taxa de transplantes de medula óssea no DF é a maior do país
 O DF registrou, em 2017, uma taxa de transplantes de medula óssea de 37,7 por grupo de um 
milhão de habitantes. Foi a maior verificada no país, ficando acima da observada em São Paulo (32,2 por 
1.000.00 de habitantes) e em Pernambuco (22,6 por 1.000.00 de habitantes). Quando se compararam os nú-
meros absolutos, o estado de São Paulo passou a ocupar o primeiro lugar no ranking, com 1.442 transplantes 
de medula óssea realizados, enquanto o DF ficou na sétima posição, com 111 procedimentos. 
 Aproximadamente, 79% dos transplantes de medula óssea realizados na capital federal, em 2017, ocor-
reram no Instituto de Cardiologia do DF (ICDF), e 21%, no Hospital Brasília. No ICDF, foram realizados 
88 transplantes de medula óssea, 60 autólogos (as células infundidas são coletadas no próprio paciente) e 28 
alogênicos (células coletadas em familiar compatível ou células de doador anônimo compatível). Os dados são 
do Registro Brasileiro de Transplantes, veículo oficial da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. 

ICDF faz primeiro transplante de medula óssea em criança no DF 
 O Instituto de Cardiologia do Distrito Federal (ICDF) realizou, pela primeira vez no DF, um 
transplante de medula óssea pediátrico, em 27 de outubro de 2016. O paciente M.L.O., 12 anos de ida-
de, natural de Santa Helena (GO), era portador de anemia aplásica grave. Em tratamento clínico desde 
dezembro de 2014, não obteve resposta e precisou do transplante, já com quadro clínico bastante com-
prometido. Em agosto de 2016, o paciente passou a ser acompanhado na Unidade de Transplante de Me-
dula Óssea (TMO) Pietro Albuquerque do ICDF. Após todo o procedimento preparatório, passou pelo 
transplante graças à doação de uma pessoa de outro estado. A definição do doador foi feita por meio do 
Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome), sistema criado pelo Instituto Nacional do 
Câncer (Inca) para armazenar as informações de possíveis doadores. Em 17 de novembro de 2016, ocor-
reu a “pega da medula”, momento em que a medula infundida já consegue produzir as células do sangue 
em quantidade suficiente. 

Taxa de transplantes de fígado do DF é quase o triplo da média nacional 
 A taxa de transplantes de fígado, realizados no DF, foi de 28,9 por milhão de habitantes, em 2017. 
Além de corresponder a quase o triplo da média nacional, que é de 10,2 por milhão de habitantes, o indi-
cador ocupa o primeiro lugar no ranking do país, acima do Paraná (23,6 por 1.000.000 de habitantes) e do 
Ceará (22,4 por 1.000.000 de habitantes). Em números absolutos, o DF realizou 86 transplantes de fígado 
em 2017, ocupando a nona posição no ranking nacional, em cujo primeiro lugar está o estado de São Paulo, 
com 686 transplantes. Aproximadamente, 92% dos transplantes de fígado do DF, em 2017, foram realiza-
dos no Instituto de Cardiologia do DF, e 8%, no Hospital Brasília. Os dados são do Registro Brasileiro de 
Transplantes, veículo oficial da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. 

Taxa de transplantes de coração no DF é sete vezes maior que a média nacional 
 A taxa de transplantes de coração, no DF, foi de 12,4 por milhão de habitantes, em 2017. O indi-
cador, cuja magnitude é, aproximadamente, sete vezes maior do que a média nacional (1,8 por 1.000.000 
de habitantes), ocupa a primeira posição no ranking. Logo abaixo do DF, estão os estados de Pernambuco 
(5,7 por 1.000.000 de habitantes), Paraná (3,5 por 1.000.000 de habitantes) e Ceará (3,0 por 1.000.000 de 
habitantes). Em números absolutos, o DF realizou 37 transplantes de coração em 2017, ocupando a quarta 
posição no ranking nacional, em cujo primeiro lugar está o estado de São Paulo, com 130 transplantes. Os 
37 transplantes foram realizados no Instituto de Cardiologia do DF. Os dados são do Registro Brasileiro de 
Transplantes, veículo oficial da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. 
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Hospital do DF é o terceiro do país em transplantes cardíacos
 O Instituto de Cardiologia do Distrito Federal (ICDF) ficou em terceiro lugar no ranking dos hos-
pitais do Brasil que mais realizaram transplantes cardíacos em 2017. A instituição realizou 37 procedimen-
tos. A liderança ficou com o Instituto do Coração (Incor), de São Paulo (SP), que realizou 69 cirurgias. No 
segundo lugar, ficou o Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (Imip), de Recife (PE), com 
40 operações. Os dados são da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO). O resultado con-
solida o ICDF como instituição de referência em transplantes. Nos últimos anos, o hospital contribuiu para 
que o DF fosse líder nacional em transplantes cardíacos realizados por grupo de um milhão de habilitantes. 

HOSPITAIS DE REFERÊNCIA

DF tem a terceira maior unidade de neurocirurgia do país
 Com uma equipe de 21 neurocirurgiões e 15 residentes, o setor de neurocirurgia do Hospital de 
Base atende, em média, a seis pacientes por dia e realiza cerca de 2 mil cirurgias por ano. O desempenho 
qualificou a unidade de Brasília como o terceiro maior serviço de referência do país, atrás apenas do 
Hospital das Clínicas de São Paulo e do Hospital da Restauração do Recife, primeiro e segundo lugares, 
respectivamente (14/4/2016).

Polo de pesquisa do HRT é referência internacional no tratamento do diabetes e suas complicações
 O Polo de Pesquisa, da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs), funcionando 
há mais de seis anos na Unidade de Endocrinologia do Hospital Regional de Taguatinga (HRT), vem sendo 
procurado por indústrias multinacionais e por instituições, como a Anvisa e o Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Os estudos incluem avaliação de eficácia de medicamentos, 
como insulinas e outros produtos usados em cicatrização de feridas no pé diabético. O local, que atende a 
cerca de 2 mil pessoas por mês, conta com enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, cirurgião 
vascular, nutricionistas e endocrinologistas, para adultos e crianças.

Hospital de Base é referência em diagnóstico de leucemia
 O Hospital de Base (HB) tornou-se referência no diagnóstico da leucemia, inclusive dos casos mais 
graves da doença, como a mieloide (medula óssea) e a linfoide (glóbulos brancos). O Laboratório de Biolo-
gia Molecular da unidade, criado há 15 anos, atende pacientes de várias regiões do Brasil. 
O Laboratório de Biologia Molecular do IHB surgiu a partir de um projeto de pesquisa de Cesar Martins 
de Sá, biólogo e professor da UNB, premiado no Programa Pesquisa para o SUS, do Ministério da Saúde.
Com a premiação, o Base foi contemplado com aparelhos e insumos para implantação da proposta. O tra-
balho começou a ser colocado em prática no Base ainda em 2013, a partir das parcerias da Universidade de 
Brasília (UnB) e do Hospital de Apoio (1°/7/2016).

Hospital de Apoio é habilitado como referência em doenças raras
 O Hospital de Apoio de Brasília (HAB) tornou-se, desde 2017, serviço de referência em doenças ra-
ras. A habilitação foi feita pelo Ministério da Saúde. Com isso, a especialidade passará a receber, anualmente, 
R$ 497 mil, por intermédio do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). De acordo com dados 
da Organização Mundial de Saúde (OMS), doença rara é aquela que afeta até 65 pessoas em cada grupo de 
100 mil indivíduos, ou seja 1,3 para cada 2 mil pessoas. Estima-se que cerca de 400 milhões de pessoas, no 

mundo, sofram com doenças raras. A unidade tornou-se referência em dois eixos. O primeiro, em doença 
rara de origem genética, que contempla anomalias congênitas ou com manifestação tardia, deficiência inte-
lectual associada a doenças raras e erro inato de metabolismo (EIM). E o segundo eixo, que trata de doença 
rara de origem não genética, inclui doenças raras infecciosas e doenças raras autoimunes.
Hospital público do DF é o único do país a atender pacientes adultos com Síndrome de Down
 Não há restrições, quanto à faixa etária, para pacientes com Síndrome de Down serem atendidos 
no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). A unidade oferece assistência a cerca de 1,5 mil pessoas, de 
crianças a idosos. O Programa CrisDown funciona, desde 2013, com uma equipe composta de fisioterapeu-
tas, fonoaudiólogos, médicos, psicólogos e terapeutas ocupacionais. Conhecida também como trissomia do 
cromossomo 21, a síndrome ocorre em razão de um erro na separação celular durante a divisão embrionária 
que em vez de dois cromossomos no par 21, são gerados três. A síndrome pode ser detectada durante a 
gestação ou após o nascimento.

POR REFORMAS, GESTÃO 
É ELOGIADA PELA OMS E OPAS

 A gestão da saúde, iniciada em 2016, teve, ao longo do tempo, seu trabalho reconhecido por institui-
ções internacionais, como a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana de Saúde 
(OPAS), sua representação regional, e por missões estrangeiras. Órgãos do Executivo, Legislativo e Judiciário, 
sociedades científicas, conselhos profissionais e instâncias deliberativas do Sistema Único de Saúde, entre ou-
tros, destacaram, publicamente, em várias ocasiões, as ações exitosas desenvolvidas pela Secretaria de Saúde 
do DF. Os servidores da saúde foram premiados em encontros e congressos científicos pela apresentação de 
trabalhos sobre ações desenvolvidas no DF ou reconhecidos pelo bom desempenho no serviço público. 

MARCAS DE LEGITIMIDADE

Secretário de Saúde do DF reassume vice-presidência do Conass
 O secretário de Saúde do Distrito Federal, Humberto Fonseca, tomou posse, em 24 de abril de 2018, 
em um dos cinco cargos de vice-presidentes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Esse 
é seu segundo mandato na função, representando a Região Centro-Oeste, para a gestão 2018/2019. O novo 
presidente do Conass, também empossado na ocasião, é o secretário de Saúde de Goiás, Leonardo Vilela. 
Em 29 de março de 2017, Humberto Fonseca foi eleito, pela primeira vez, um dos quatro vice-presidentes 
do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) para a gestão 2017/2018, tornando-se representan-
te dos secretários de Estado de Saúde da Região Centro-Oeste. A posse ocorreu no dia 25 de abril. O Conass 
é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que se pauta pelos princípios que regem o direito pú-
blico e congrega os gestores oficiais das secretarias de Estado da Saúde (SES) dos estados e Distrito Federal.

Secretário faz defesa do SUS em audiência no CNJ 
 Em audiência pública, realizada no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 11 de dezembro de 
2017, o secretário de Saúde do DF defendeu o Sistema Único de Saúde (SUS) e destacou os riscos para a sua 
continuidade. Discursou em nome do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), do qual é um 
dos vice-presidentes. “O nosso SUS é a maior conquista social do povo brasileiro, fruto de um processo de 



204 205

mobilização da sociedade, construído num cenário de redemocratização e cujos princípios constitucionais 
estão umbilicalmente ligados ao bem-estar social”, disse ele. “Compreender e gerir um sistema de saúde que 
atende a 200 milhões de brasileiros, de forma universal e integral, é algo desafiador, que exige comprome-
timento e determinação. Ser gestor de um dos mais complexos sistemas públicos de saúde do mundo é uma 
tarefa árdua e complexa”, enfatizou o secretário. O debate no CNJ abordou o financiamento do Sistema Único 
de Saúde. Humberto Fonseca lembrou que a Emenda Constitucional 29, de 2000, estabelece os percentuais 
que cabem aos estados e municípios na aplicação em saúde: 12% para os estados e 15% para os municípios. 
 No caso do Distrito Federal, exige-se a aplicação de percentual híbrido – uma vez que tem carac-
terísticas de estado e de município, no caso do atendimento à saúde –, que varia de 13,01% a 13,07% de 
sua receita própria. “Já para a União, mesmo tendo havido clamor dos gestores e da sociedade em prol do 
projeto de lei de iniciativa popular, conhecido como `Saúde Mais 10´, não houve fixação legal de percentual 
mínimo para aplicação em saúde, sendo-lhe determinado aplicar o valor empenhado no exercício financeiro 
anterior, acrescido de percentual relativo à variação do PIB”, explicou o secretário de Saúde.
 “É consenso acadêmico que o SUS padece de subfinanciamento”, alertou o secretário. “A demanda 
por saúde pública é cada vez maior, não só em razão do crescimento absoluto da população, mas de seu 
envelhecimento e mudança de perfil epidemiológico, com aumento de condições crônicas e de doenças mais 
prevalentes em idosos, como o câncer, que implicam assistência prolongada e de alto custo, além de uma 
densidade tecnológica cada vez maior”.
 ASSISTÊNCIA – A crise econômica, observou ele, agrava ainda mais o problema. “As pessoas 
perdem seus empregos, sua renda, sua capacidade de pagar por serviços privados, mas não diminuem sua 
necessidade por saúde”. O resultado é que cada vez mais pessoas “vêm bater às portas do SUS, que, por 
dever constitucional, não pode nem deve negar assistência a quem quer que seja”. O secretário lembrou que 
o SUS foi construído para ter um financiamento tripartite, com a União, que detém a maior parte da receita, 
responsável pela maior parcela desse financiamento. O gasto com saúde pública no Brasil subiu, nos últimos 
vinte anos, de 2,8% do Produto Interno Bruto (PIB) para 3,8% em 2014. No entanto, os gastos federais com 
a saúde não acompanharam esse percentual de comprometimento. Por essa razão, os gastos dos estados 
cresceram 60% e os dos municípios dobraram.
 “Ninguém pode ser contra a responsabilidade fiscal. No entanto, esse congelamento de recursos 
para a saúde ignora o crescimento e o envelhecimento da população, a mudança do perfil epidemiológico e, 
pior de tudo, parece considerar que os atuais níveis de financiamento são adequados”, observou.
 “A saúde, por sua complexidade, não pode ser prestada de forma isolada, e pressupõe atuação con-
junta entre os entes federados, com uma repartição de competências destinada a inibir vazios assistenciais 
e sobreposições, de acordo com a capacidade e as características de cada ente e as necessidades regionais”, 
pregou o secretário. No entanto, ressaltou, “essa divisão de responsabilidades ainda padece de clareza, pre-
cisão e estruturação em lei, e as normas pactuadas nas comissões intergestores precisam ser consolidadas e 
codificadas, de forma a trazer transparência e efetividade à regulação”.
 JUDICIALIZAÇÃO – O secretário falou, também, sobre os riscos de distorção provocados pelo 
processo de judicialização da saúde. “Primeiro, as decisões judiciais na saúde são dadas, em regra, mediante 
cognição parcial, pois, como saúde não pode esperar, os juízes concedem as liminares para, só em seguida, 
permitirem a cognição plena durante o processo, que, em regra, demora vários anos para ser julgado. Nesse 
meio tempo, as liminares precisam ser cumpridas e desfalcam os cofres públicos, com pouca ou nenhuma 
possibilidade de recomposição futura”, discursou. “Descortina-se, também, uma faceta perversa da judi-
cialização: a responsabilização pessoal dos gestores da saúde, ainda que tenham agido com honestidade e 
diligência”, alertou. “Como vice-presidente do Conass, tenho certeza de que falo em uníssono com todos os 

Secretários de Estado de Saúde do Brasil, quando digo que essa fulanização da responsabilidade do Estado 
está atingindo níveis insustentáveis”, disse o secretário de Saúde do DF. “Tratam a todos os gestores como 
incompetentes e desonestos. Que tipo de gestor será atraído para a saúde pública num cenário como esse? 
Precisamos fazer algo. Precisamos proteger e estimular os bons gestores”. “É preciso estabelecer estratégias 
conjuntas, incrementar diálogos institucionais e buscar apoio popular e político para dotar o SUS de finan-
ciamento adequado e sustentável, esclarecer a competência de cada ente federativo e distribuir a responsabi-
lidade de acordo com essa competência, a fim de evitar a desconstrução do pacto federativo e os prejuízos 
que isso pode causar à saúde do povo brasileiro”, concluiu o secretário.

Conselho de Saúde aprova gestão da Secretaria em 2016 
 O Conselho Distrital de Saúde aprovou o Relatório Anual de Gestão 2016 (RAG) da Secretaria de 
Saúde. Houve algumas ressalvas, que não comprometeram a aprovação, quanto ao não atingimento de algu-
mas metas pactuadas e que não foram alcançadas. A aprovação garantiu a continuidade dos repasses federais 
para a saúde do Distrito Federal (12/12/2017). 
Secretaria de Saúde recebe reconhecimento por fortalecer Atenção Primária 
 O projeto Converte, que prevê a conversão da Atenção Primária para Estratégia Saúde da Família 
no DF, recebeu reconhecimento da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), 
durante o 14º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade, realizado entre 2 e 5 de novem-
bro de 2017, em Curitiba (PR). O projeto Converte substituiu o modelo tradicional pela Estratégia Saúde da 
Família (ESF), no âmbito da Atenção Primária à Saúde do DF. A SBMFC reconheceu os esforços no sentido 
de fortalecer a Atenção Primária em Brasília.

PREMIAÇÕES

Secretaria de Saúde premia projetos com proposta para melhorar acesso aos serviços
 Os vencedores do 1º HackSaúde, promovido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, recebe-
ram, em 30 de julho de 2018, as premiações pelos projetos de soluções tecnológicas apresentados durante a 
Campus Party. A primeira colocada foi a equipe Jeviche, seguida pela Healthy Bot e pela Arise. Ao todo, fo-
ram 18 equipes inscritas com 70 participantes, sendo 12 equipes finalistas com 47 participantes. O objetivo 
do HackSaúde DF é construir soluções tecnológicas que criem, inovem ou aperfeiçoem processos de gestão 
e governança para melhorar, efetivamente, os serviços de saúde pública do DF.
 Em 1º lugar, a equipe Jeviche apresentou um projeto que direciona melhor as pessoas para os pontos 
de atendimento, de acordo com os critérios do SUS e também segundo a necessidade de cada usuário. 
Já a equipe Healthy Bot mostrou uma plataforma pronta e adaptável, um robô que funciona pelo Facebook. 
Ele emite uma resposta quando o usuário pergunta sobre localização de serviços. Por fim, o projeto da equi-
pe Arise ganhou o nome Sana, que tem origem no latim e significa curar, e propôs mapear as unidades de 
saúde, informando quais as especialidades oferecidas.

Mostra premia 22 experiências inovadoras do SUS no DF 
 Durante a cerimônia de encerramento da I Mostra de Experiências Inovadoras do SUS-DF, realiza-
da em 6 de dezembro de 2017, no auditório do Instituto Serzedello Corrêa/Escola de Governo do Tribunal 
de Contas da União, 22 experiências inovadoras, que já vinham sendo desenvolvidas pela Secretaria de Saúde 
do DF, receberam premiação. 
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 O objetivo da mostra foi dar visibilidade aos êxitos verificados no SUS/DF, e estimular a transfe-
rência de tecnologias entre as regiões de saúde, as unidades de referência distritais de saúde, a administração 
central, o voluntariado e as organizações não governamentais, os conselhos de saúde e as entidades vincu-
ladas à Secretaria de Saúde. Dos 575 projetos inscritos, 558 foram validados e 193 foram classificados para 
ser apresentados e concorrer a premiações em dinheiro e a viagens. Houve, ainda, um prêmio especial para 
a experiência inovadora e sustentável em alimentação e nutrição, concedido pelo Centro de Excelência de 
Combate à Fome da Organização das Nações Unidas (WFP/ONU).
 A mostra se caracterizou pelo caráter inovador também na sua forma de organização. A Comissão 
Organizadora, formada pela adesão espontânea de servidores, construiu uma rede de apoiadores composta 
por instituições públicas e privadas, organismos nacionais e internacionais, que assumiram os custos de to-
dos os elementos necessários à realização do evento, incluindo as premiações dos trabalhos selecionados. A 
adesão desses apoiadores representou, para os organizadores, uma demonstração efetiva de engajamento na 
defesa do SUS do DF.  
 O evento se caracterizou pela defesa do SUS e constituiu um marco para o DF pelo engajamento 
dos trabalhadores da saúde e pelo orgulho de se “amostrar” nas suas diferentes práticas de trabalho. O Ipê 
Amarelo, símbolo de beleza que enfeita Brasília, foi escolhido como marca. Suas folhas, bonecos de braços 
abertos, simbolizam os inúmeros servidores que se unem em iniciativas inovadoras para oferecer um SUS 
de qualidade à população do DF.

PROJETOS PREMIADOS

Categoria 1: Atenção primária à saúde e vigilância em saúde
1º lugar: Receita simples (UBS Itapoã)
2º lugar: Implantação dos serviços clínicos farmacêuticos na Atenção Primária à Saúde (desenvolvido em 12 UBSs)
3º lugar: Probem infantil (UBS 2 – Recanto das Emas)

Categoria 2: Regionalização e conformação das redes de atenção à saúde
1º lugar: Reorganização da rede de atenção à saúde de neurologia da Região Norte
2º lugar: Ambulatório multiprofissional de medicina e enfermagem peri operatório (AMME – Hospital Re-
gional do Gama): Plataforma SUS-DF ao manejo peri operatório seguro e qualificado
3º lugar: Atendimento psicossocial no âmbito da urgência e emergência psicossociais

Categoria 3: Regionalização e aplicação das ferramentas de planejamento
1º lugar: Experiência com a construção de um modelo para o ciclo do planejamento integrado da Secretaria 
de Estado de Saúde
2º lugar: A contratualização como ferramenta para a implantação da gestão regionalizada na Secretaria de 
Estado de Saúde do Distrito Federal
3º lugar: Criação da comissão de elaboração de instrumentos de contratação

Categoria 4: Participação social
1º lugar: Elaboração do “Livro de Receitas Regionalizado” adaptado ao grupo de diabéticos do Cruzeiro Novo
2º lugar: Oficina verde: manejo da natureza para nutrir a alma e o corpo (Compp)
3º lugar: Implantação do “Plantão Social” na figura dos conselheiros de saúde

Categoria 5: Gestão do trabalho e da educação em saúde no âmbito do SUS no DF
1º lugar: Cantina terapêutica do Hospital São Vicente de Paulo
2º lugar: Êxito na metodologia utilizada durante a implementação do Converte na Região de Saúde Norte
3º lugar: O despertar para o cuidado na morte e no processo de morrer – Curso de extensão com estudantes 
da Escs

Categoria 6: Desenvolvimento e aplicação de tecnologias para qualificação da assistência e da ges-
tão do SUS-DF
1º lugar: Dicas Samu
2º lugar: Implantação de protocolos e fluxos de trabalho na APS Oeste
3º lugar: Embarcando na segurança do paciente – Hran 

Categoria 7: Voluntariado e parcerias com organizações não governamentais
1º lugar: Polvo do amor
2º lugar: Projeto Pet Amigo – Hospital de Apoio
3º lugar: Projeto social da UTI pediátrica do HRSM

Prêmio especial Concedido pelo Centro de Excelência contra a Fome da ONU
Projeto Alimentos ultra processados: uma questão de saúde pública (UBS 1 da Candangolândia)
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Saúde conquista três prêmios do Inova Brasília
 A Secretaria de Saúde do Distrito Federal recebeu, em solenidade realizada em 27 de outubro de 
2017, no Cine Brasília (106/107 Sul), três prêmios Inova Brasília em reconhecimento pela melhoria do aten-
dimento à população. A iniciativa foi da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), que tem 
como objetivo reconhecer os trabalhos inovadores desenvolvidos por servidores do Governo de Brasília. 
No total, a Secretaria de Saúde teve quatro trabalhos classificados. 
 O projeto sobre a receita médica simplificada conquistou a primeira colocação na categoria Aten-
dimento ao Cidadão, desenvolvido pela Unidade Básica de Saúde (UBS) 2, do Itapoã. No segundo lugar, 
ficou o projeto sobre Práticas Gerenciais no Atendimento Odontopediátrico para melhorar a resolutividade 
na Atenção Primária e a triagem dos casos encaminhados aos Centros de Especialidades Odontológicas 
(CEOs). Na categoria Práticas Transformadoras, o vencedor foi o projeto sobre Prevenção de Infecção, 
desenvolvido no Hospital Regional da Asa Norte (Hran). 

Secretaria premia nove projetos de Saúde Mental 
 Nove trabalhos foram premiados na cerimônia de encerramento, em 18 de maio de 2017, do 1° 
Concurso de Boas Práticas em Atenção Psicossocial. Promovido pela Diretoria de Saúde Mental da Se-
cretaria de Saúde, o encontro foi realizado no auditório da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências 
da Saúde (Fepecs). Representantes da sociedade civil, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde e 
da Universidade de Brasília (UnB) realizaram a avaliação das boas práticas. Na área de Infância e Juven-
tude, foram selecionados os projetos: Promoção de Saúde Mental na Atenção Básica – Praia, de Brazlân-
dia; Grupo de Diversidade, do Adolescentro; e Expressando Sentimentos: Intervenção Psicossocial no 
Atendimento a Crianças em Situações de Violências, do PAV Paranoá. No tema de Transtorno Mental 
Adulto, receberam prêmios o Ecolavagem Especial e a Banda Maluco Voador, do Caps II do Paranoá; o 
DF Alfabetizado, do Caps II de Samambaia e o Centro de Arte Coletiva e Terapêutica – Caco, do Caps 
II do ISM. Por último, na classe Álcool e Outras Drogas, foram prestigiados o Mutirão da Recuperação, 
do Caps AD de Sobradinho; a Oficina de Geração de Renda Feito à Mão, do Caps AD de Samambaia, e 
o (Re)inserção Social: Estratégia Preponderante para a Garantia de Saúde, do Caps AD de Ceilândia.

Equipe do Hran recebe prêmio no Congresso Brasileiro de Queimaduras
 A equipe do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) recebeu, em maio, o Prêmio Elizabeth Gre-
enfield, na categoria apresentação oral, da Sociedade Brasileira de Queimaduras, durante o XI Congresso 
Brasileiro de Queimaduras, realizado entre 9 e 12 de maio de 2018, em Foz do Iguaçu (PR). A premiação 
foi pelo trabalho “O uso do Global Trigger Tool para rastrear os eventos adversos em uma unidade de 
terapia de queimados”. 
 O método Global Trigger Tool é baseado em iniciativas internacionais relacionadas à segurança 
do paciente. Proposto pelo Institute for Healthcare Improvement (IHI), tem como base a coleta de dados 
para rastrear a ocorrência de eventos adversos nos serviços e evitar, por exemplo, desde acidentes até 
complicações com os pacientes. A pesquisa faz parte do Projeto Paciente Seguro, do Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento Interinstitucional do Sistema Único de Saúde (Proadi), do Ministério da Saúde, que 
o Hran vem desenvolvendo, há dois anos, para implementar as Metas Internacionais de Segurança na 
Atenção Hospitalar.

Amamenta Brasília ganha prêmio do Redes WeGov
 O aplicativo Amamenta Brasília – Eu divido o meu leite, desenvolvido pela Secretaria de Saúde 

em parceira com a empresa Moringa Digital, conquistou o terceiro lugar, entre 11 concorrentes, na 7ª Edi-
ção do Redes WeGov, evento realizado, entre 23 e 24 de abril de 2018, em Florianópolis (SC). Participaram 
do evento profissionais que trabalham no setor público (servidores públicos, comissionados, contratados, 
estagiários) que tiveram cases (de sucesso ou fracasso) na área de comunicação, tecnologia ou ouvidoria. 
Cada participante do evento recebeu cinco adesivos para “curtir” os cases das instituições públicas. As seis 
finalistas com mais curtidas foram escolhidas pela WeGov com base nos critérios: foco no usuário; uso de 
dados; uso de storytelling; insurgência; alcance e interação.
 Lançado em maio de 2017, o aplicativo aumenta a proximidade das mães doadoras cadastradas com 
as equipes da Secretaria de Saúde e do Corpo de Bombeiros, que realizam a coleta domiciliar do leite mater-
no. Os dados do sucesso do aplicativo: 15.940 litros foram recebidos em 2016; em 2017, foram 17.080,90 
litros. Para usar o aplicativo, basta baixar no celular, fazer o cadastro e solicitar a coleta do leite em casa. 
Assim, os bombeiros podem traçar rotas inteligentes para recolher o material nas residências das doadoras. 
Além de ter sido premiado na I Mostra SUS de Inovação do DF (2017), o Amamenta Brasília também está 
concorrendo ao Prêmio Inovação da Enap (2018).

Equipe de atenção domiciliar da Região de Saúde Centro-Norte é premiada 
 A Gerência de Serviços da Atenção Domiciliar da Região de Saúde Centro-Norte do Distrito Fe-
deral obteve certificado de experiência de excelência pelo trabalho desenvolvido no cuidado aos idosos. 
O projeto “O Serviço de Atenção Domiciliar e a instituição filantrópica para abrigamento de idoso: um 
novo olhar para domicílio e rede de apoio” concorreu com cerca de 300 trabalhos de várias partes do país, 
apresentados no Seminário Nacional do I Mapeamento de Experiências de Excelência no Cuidado à Pessoa 
Idosa no Contexto Domiciliar. O projeto aborda o trabalho de atenção domiciliar desenvolvido com idosos 
da Casa do Ceará.  Organizado pela Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial de Saúde, 
Fundação Oswaldo Cruz e Ministério da Saúde, o encontro ocorreu no início de dezembro de 2016. 

Trabalhos sobre trauma do Hospital de Base são destacados em congresso científico 
 O Hospital de Base (HBDF) e sua equipe de trauma receberam menção de reconhecimento pela 
apresentação de 13 trabalhos no XXIX Congresso Pan-americano de Trauma, Cuidados Críticos e Cirurgia 
de Emergência, realizado entre os dias 8 e 11 de novembro de 2016, em Maceió (AL). O setor de trauma do 
HBDF realiza mais de 11 mil atendimentos por ano. Na sala vermelha, são 1,3 mil por ano, e na amarela, 
mais de 10 mil anualmente. 

Lacen-DF é premiado no 1° Congresso de Infectologia do Centro-Oeste 
 Dois trabalhos apresentados pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-DF) foram premia-
dos com o terceiro lugar e uma menção honrosa, durante o 1º Congresso de Infectologia do Centro Oeste, 
ocorrido de 23 a 25 de junho de 2016, em Goiânia. Mais de 300 trabalhos foram submetidos ao Congresso, 
mas apenas 83 foram aprovados e fizeram a apresentação para um público formado por médicos, farmacêu-
ticos, biomédicos e profissionais de saúde. 
 Tanto o trabalho “Caracterização fenotípica e genotípica de cepas de Klebsiella pneumoniae posi-
tivas para o gene blaNDM isoladas nos hospitais de Brasília-DF”, que recebeu o terceiro lugar na premia-
ção, quanto o “Meningite fatal causada por Prevotella loescheii: um relato de caso”, que recebeu a menção 
honrosa, foram elaborados em parceria com profissionais de outros órgãos, como UnB e Escs-Fepecs, e 
também com profissionais que atuam nos hospitais públicos e privados.
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HOMENAGENS, 
DESTAQUES E HONRARIAS

Secretaria de Saúde recebe maioria dos elogios ao Governo de Brasília 
 A Secretaria de Saúde concentrou 50,7% dos elogios ao Governo de Brasília no ano de 2017, o que 
representa a maioria das manifestações positivas recebidas pelos órgãos do Executivo local. De acordo com 
dados divulgados pelas Ouvidorias da Saúde e Geral, foram 2.645 elogios à pasta, do total de 5.211 recebi-
dos pelo governo. A maioria das manifestações se relaciona com o atendimento prestado pelos servidores 
na rede pública de saúde.

Para diretor da OMS, DF é exemplo positivo em Atenção Primária 
 Em discurso durante a Terceira Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite, realizada 
em 22 de março de 2018, em Brasília, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros 
Adhanom, defendeu maiores investimentos na Atenção Primária à Saúde. Primeiro africano a assumir o 
posto máximo da entidade, o dirigente destacou o Distrito Federal como exemplo positivo no modo como 
prioriza a aplicação de recursos na prestação de serviços básicos à população. 
 Na ocasião, o secretário de Saúde do DF, Humberto Fonseca, ressaltou que as ações desenvolvidas 
na capital do Brasil seguem a mesma direção da apreciação de Adhanom sobre a atenção básica. “O po-
sicionamento da OMS nos dá um ânimo novo para continuar com nossa expansão e melhoria da atenção 
primária no DF, principalmente, na Estratégia Saúde da Família”, observou Fonseca.  “Aumentamos a co-
bertura de 30% para 69,1%. Neste ano [2018], queremos chegar a 75%. Nossos próximos passos são investir 
em diagnóstico e em qualificação das equipes. Vamos ter mais de 1,5 mil servidores capacitados em atenção 
primária em 2018”, completou.

Hospital da Criança é modelo para o mundo, diz diretor-geral da OMS
 Referência no atendimento de alta complexidade pediátrica, o Hospital da Criança de Brasília José 
Alencar (HCB) recebeu a visita do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adha-
nom. Em sua primeira visita oficial ao Brasil (março de 2018), Tedros conheceu detalhes do Sistema Único 
de Saúde (SUS) no Distrito Federal e observou o trabalho das equipes do hospital, acompanhado pelo 
governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg, e pelo secretário de Saúde, Humberto Fonseca. O dirigente 
máximo da OMS não escondeu sua satisfação com a estrutura e o atendimento humanizado no HCB. “Sem 
qualquer exagero, esse hospital poderia, facilmente, servir de modelo para o mundo”, elogiou Tedros.

Atenção primária do DF é elogiada em encontro do Ministério da Saúde
 O projeto de conversão do modelo de atenção primária do Distrito Federal para Estratégia Saúde da 
Família, denominado de Converte, foi considerado ousado e exitoso pelos participantes do 1º Encontro Distrital 
para Fortalecimento da Atenção Básica, realizado, nos dias 7 e 8 de março de 2018, pelo Departamento de Aten-
ção Básica do Ministério da Saúde, em parceria com a Coordenação de Atenção Primária à Saúde do DF. 

Hospital de Base presta homenagem post-mortem a hematologista 
 Falecida em 31 de agosto, aos 88 anos, a médica Maria Nazareth Petrucelli recebeu, em 6 de se-
tembro de 2017, homenagem por sua contribuição na área de hematologia e hemoterapia na atuação como 
servidora na Secretaria de Saúde. Após a celebração da missa de sétimo dia por seu falecimento, o jardim do 
Hospital de Base do Distrito Federal recebeu as cinzas da médica, plantadas com uma muda de ipê amarelo. 

Reconhecida internacionalmente pelos trabalhos desenvolvidos, a médica chefiou a Unidade de Hematolo-
gia do Hospital de Base, auxiliou a instalação do laboratório de Imunologia de Transplantes, e foi professora 
do Curso de Residência Médica no mesmo hospital.

Saúde do Trabalhador da Secretaria de Saúde recebe homenagem do Tribunal Regional do Trabalho
 O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) do Distrito Federal recebeu, em 31 de 
agosto de 2017, comenda da Ordem do Mérito de Dom Bosco, destinada a agraciar, a cada dois anos, cida-
dãos e instituições que tenham prestado relevantes serviços à Justiça do Trabalho e, em especial, ao órgão 
regional, que tem jurisdição sobre o Distrito Federal e o estado do Tocantins. O evento foi promovido pelo 
Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. A Ordem do Mérito de Dom Bosco compreende cinco graus: 
Grande Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. O Cerest foi agraciado com o grau Grande 
Oficial, junto com a Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho.

GDF homenageia servidores com Medalha do Mérito do Buriti e três deles são da Saúde
 No total, 133 servidores de várias áreas do GDF receberam, em 2017, a Medalha do Mérito do Bu-
riti, concedida a servidores do Distrito Federal, com atuação de, no mínimo, dez anos no serviço público, e 
que tenham cooperado para o aumento da produtividade ou a redução de gastos públicos. Indicados pelo 
secretário de Saúde, Humberto Fonseca, três servidores da pasta receberam a condecoração.  Entre os ho-
menageados da SES estão a enfermeira e subsecretária de Administração Geral (SUAG) da rede, Marúcia 
Valença; o pediatra e responsável pela Enfermaria de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Hospital Mater-
no Infantil de Brasília (HMIB), Bruno da Costa; e a psiquiatra e diretora executiva da Fundação de Ensino e 
Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs), Maria Dilma Teodoro. A solenidade aconteceu no Centro de Con-
venções Ulysses Guimarães e contou com as presenças do governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg; da 
secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão, Leany Lemos; do secretário de Saúde, Humberto Fonseca, 
além de outras autoridades.

Secretaria de Saúde homenageia servidores da pasta
 A Secretaria de Saúde homenageou servidores de todas as regiões de saúde que se destacaram ao 
longo do ano de 2016. Cerca de 70 profissionais e parceiros receberam honra ao mérito. Todos foram indi-
cados pelos superintendentes regionais e chefias diretas. Em sua segunda edição, o Servidor em Destaque 
2016 ainda homenageou parceiros da secretaria e serviços de excelência desenvolvidos na rede pública. O 
evento foi aberto com apresentação de violinos do grupo Camareta Real e ainda teve a apresentação de um 
vídeo em homenagem aos médicos Tadeu Palmiere, Julister Maia e Sérgio Zerbine, mostrando a trajetória 
de cada um dentro da medicina (27/10/2016).

Saúde recebe moções de louvor por parceria com ViraVida
 A Secretaria de Saúde recebeu três moções de louvor, em 2016, concedidas pela Câmara Legislativa 
do Distrito Federal, pela parceria firmada com o Programa ViraVida em prol do desenvolvimento de jovens 
vítimas de violência sexual. Foram reconhecidos o Adolescentro, os Centros de Atenção Psicossocial e o 
Centro de Orientação Médico Psicopedagógica (COMPP). O projeto foi criado pelo Conselho Nacional do 
Sesi e acolhe jovens de 14 a 24 anos em contexto de extrema vulnerabilidade social, predominantemente a 
violência sexual. A parceria permite que jovens atendidos no Programa de Atenção a Vítimas de Violência 
(PAV), da Secretaria de Saúde, sejam encaminhados ao ViraVida, e também que o projeto encaminhe crian-
ças e adolescentes para atendimento nos CAPs, no Adolescentro e no COMPP.



212 213

Secretaria de Saúde é homenageada pelo CRO-DF 
 A Secretaria de Saúde do Distrito Federal foi homenageada, em 17 de agosto de 2016, durante a so-
lenidade que comemorou os 50 anos de criação do Conselho Regional de Odontologia (CRO-DF). A esta-
tueta foi recebida pelo secretário da pasta, Humberto Fonseca. “Acredito que o atendimento em saúde deve 
ser feito com equipe multidisciplinar. Sou um profissional da atenção primária e digo que a odontologia, 
hoje, é a especialidade mais dedicada à atenção primária”, disse Fonseca, ressaltando que 80% dos dentistas 
da Secretaria de Saúde atuam na atenção básica.

Classificação de risco do Hospital de Base ganha reconhecimento do TCDF
 Referência em trauma, o Hospital de Base foi destacado pelo Tribunal de Contas do Distrito Fe-
deral (TCDF), em 2016, como exemplo de boas práticas em urgência e emergência, graças ao serviço de 
acolhimento ao paciente na classificação de risco. Com 20 enfermeiros e técnicos de enfermagem, além de 
cinco estagiários de enfermagem, o setor de classificação de riscos do Base conseguiu manter ininterrupto 
o serviço, mesmo em momentos de déficit de servidores. Por mês, cerca de 10 mil pacientes passam pela 
classificação de risco da unidade.

Equipe da SES ganha prêmio da Câmara dos Deputados 
 O Núcleo de Estudos e Programas na Atenção e Vigilância em Violência (Nepav), da Subsecretaria 
de Vigilância à Saúde da Secretaria de Saúde do DF (SVS/SES), recebeu, em 2016, a 6ª edição do Prêmio 
Neide Castanha, promovido pela Câmara dos Deputados, pela publicação do “Manual do Grupo Multifa-
miliar”, um livro que aborda o atendimento terapêutico familiar para os casos de abuso sexual.

Opas elogia atendimento à saúde de crianças e adolescentes no DF
 O comprometimento dos profissionais do Hospital Regional de Taguatinga (HRT) sensibilizou a 
representante da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), Betzabe Butron Riveros, durante sua visita, 
em 2016, ao Centro Obstétrico do hospital. “Esse é um diferencial raro de se ver nos hospitais do mundo”, 
declarou Riveros, que trabalha na sede da Opas, em Washington-D.C, e que tem como responsabilidade 
identificar as práticas exitosas e inovadoras dos países para que todos possam compartilhar conhecimento. 
“Andei por todos os locais aqui e vi apenas rostos alegres, tanto de funcionários como de pacientes, e sei que 
isso vai além do saber técnico. Vem do amor à profissão”, concluiu, emocionada.

VISITAS DE INTERCÂMBIO    

DE DELEGAÇÕES ESTRANGEIRAS

Política de aleitamento materno do DF atrai delegação chinesa
 O Distrito Federal recebeu, em 16 de outubro de 2017, uma delegação chinesa que veio conhecer 
as ações de aleitamento materno promovidas pelo Ministério da Saúde. A capital federal foi escolhida para 
apresentar os resultados por ser referência nacional, já que possui autossuficiência em leite materno para 
bebês internados em unidades de terapia intensiva.
 O secretário geral da Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento da China, Fang Jin, reforçou que 
o foco daquele país é conhecer a experiência do desenvolvimento infantil do Brasil. “O que nos chama a 
atenção é o desenvolvimento observado, há muitos anos, na área de amamentação infantil no Brasil, que 

possui uma legislação sobre o assunto. Sabemos que o governo brasileiro conseguiu unir todos os poderes 
e a sociedade para desenvolver as ações. Na China, a doação de leite é muito incipiente, porque começamos 
com essa política há pouco tempo”, relatou o secretário geral. A delegação visitou, além de outros serviços, 
os bancos de leite do Hospital Regional de Planaltina e Hospital Regional de Taguatinga, além da Unidade 
Básica de Saúde 3, de Samambaia, reconhecida pelas ações Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil.

Hospital de Apoio recebe representantes do Ministério da Saúde da Jamaica
 Em seguimento à cooperação técnica desenvolvida pelo Ministério da Saúde com o governo da Ja-
maica, para o projeto “fortalecimento do programa jamaicano de doença falciforme”, duas representantes 
daquele país estiveram, no dia 28 de agosto de 2017, no Hospital de Apoio de Brasília (HAB) para conhecer 
o processo de triagem neonatal desenvolvido no DF, que já alcançou cobertura integral dos recém-nascidos 
na rede pública. As técnicas puderam conhecer as atividades desenvolvidas no Laboratório de Triagem Ne-
onatal do HAB, que possui equipamentos bem acurados para a detecção não somente da anemia falciforme, 
mas de um total de trinta doenças genéticas ou congênitas. O DF é a única unidade da Federação que realiza 
o teste do pezinho com essa abrangência, superando o patamar das seis enfermidades determinado pelo Mi-
nistério da Saúde. No DF, são realizados, mensalmente, entre 4,5 mil e 5 mil testes. O objetivo é identificar 
qualquer uma das 30 doenças e iniciar o tratamento de forma precoce. 

Delegação dinamarquesa visita unidades de saúde do DF
 Em seguimento ao acordo de cooperação técnica assinado entre o Brasil e a Dinamarca, em dezem-
bro de 2016, o Secretário de Saúde do DF, Humberto Fonseca, recebeu, no dia 8 de fevereiro de 2017, a 
missão dinamarquesa em sua primeira visita de trabalho ao país e apresentou, de forma objetiva, a atual si-
tuação dos indicadores de saúde locais e o amplo processo de reestruturação administrativa em implantação 
na sua gestão. A missão foi integrada pelos especialistas em políticas públicas de dados em saúde, Poul Erik 
Hansen, Malene Kristensen e Hans Hedegaard.
 O acordo prevê cooperação em três áreas complementares de trabalho: o aperfeiçoamento dos da-
dos de saúde e a unificação dos cadastros nacionais de saúde; o aprimoramento do sistema de classificação 
de pacientes no Sistema Único de Saúde pela metodologia de Grupo de Diagnóstico Relacionado (DRG); e 
a melhoria da gestão e padronização de terminologias médicas.
 Nova visita da delegação dinamarquesa – No dia 8 de junho de 2017, duas unidades da rede pública 
de saúde do Distrito Federal, os hospitais de Base e de Ceilândia, receberam a visita da missão dinamarquesa. 
A comitiva foi acompanhada pelos diretores dos hospitais, além do representante da Gerência de Custos 
em Saúde (Gecs) e dos centros de custos de cada unidade. O objetivo foi estudar formas de qualificar a in-
formação em saúde. Dessa vez, os representantes conheceram o método de gestão de custos adotado pela 
Secretaria de Saúde do DF. Na ocasião, cada gestor apresentou o modelo utilizado em sua unidade. No caso 
do DF, foi reforçado o novo molde de estruturação da saúde, denominado de “regionalização”, que visa, 
entre outras coisas, descentralizar as compras realizadas pela pasta.

Embaixada do Japão conhece instalações do Laboratório Central
 Representantes da embaixada do Japão conheceram, no dia 14 de abril de 2016, o Laboratório Cen-
tral de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF). O objetivo da delegação – composta pelo primeiro 
secretário, Terutaka Hirose, e pela conselheira e adida médica, Shino Natori – foi conhecer o funcionamento 
da estrutura, em especial, saber como é feito o diagnóstico das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti: 
dengue, zika e chikungunya.
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 “No nosso país, em razão do rigoroso inverno, não temos muitos casos autóctones (originários da 
região) dessas doenças. A maioria das pessoas já vem com esse diagnóstico. Mas há muitos japoneses que-
rendo vir para o Brasil por causa das Olimpíadas de 2016, por isso, estamos coletando informações para 
orientá-los. A partir desse trabalho, fomos informados sobre o Lacen e viemos conhecer o seu funciona-
mento”, disse a médica, Shino Natori, na ocasião. A visita foi iniciada pelo Núcleo de Virologia, ligado à Ge-
rência de Biologia Médica, onde são feitos os exames para identificar dengue, zika e chikungunya. No local, 
também são realizados exames para detecção de febre amarela, hepatites, HIV, rotavírus, rubéola, sarampo, 
parvovírus e doenças respiratórias, como a influenza.
 Após conhecer o Núcleo de Virologia, os japoneses também visitaram a área de Microbiologia Inte-
grada. O local é referência, no Centro-Oeste, em análise de resistência bacteriana. O grupo, que agradeceu pela 
recepção, também passou por setores como a Gerência de Medicamentos e Toxicologia, onde são realizadas as 
testagens de potência dos remédios; e Núcleo de Parasitologia e Micologia, que identifica parasitas e fungos.
 
Delegação italiana visita banco de leite humano do HRC  
 O Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital Regional de Ceilândia (HRC) recebeu, em 13 de 
abril de 2016, a visita de uma delegação italiana do Programa Mundial de Alimentos (PMA/OMS). Os re-
presentantes vieram conhecer o serviço, que é Padrão Ouro pelo Programa Internacional Ibero-Americano 
de Bancos de Leite Humano. A delegação assistiu a um vídeo apresentando o trabalho dos bancos na rede 
pública de saúde da capital federal e, depois, seguiu para conhecer o processo de pasteurização do leite. 
“Sempre ouvimos falar muito bem do trabalho desenvolvido pelo Brasil e, em especial, por Brasília, na 
questão da doação de leite materno e viemos conhecer. E vimos que, realmente, é tudo aquilo que falam lá 
fora”, disse a representante do PMA de Roma, Lauren Landis. Segundo ela, a visita serviu para conhecer 
as boas práticas adotadas aqui e levar como ideia aos 78 países onde o PMA tem representação. “Uma das 
coisas que achamos mais interessantes foi o fato de o Corpo de Bombeiros ser parceiro e fazer a coleta do 
leite em toda a cidade”, frisou Landis. 

DE EQUIPES GESTORAS DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE 

Gestores de saúde de Porto Alegre e de Teresina conhecem a Atenção Primária do DF
 Uma delegação de gestores de saúde de Porto Alegre (RS) e de Teresina (PI), acompanhada por re-
presentantes da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), visitou o Distrito Federal em 7 de junho de 
2018. A comitiva conheceu o modelo de Atenção Primária do Distrito Federal, especialmente, o Converte, 
iniciativa que promoveu a conversão do modelo tradicional de atendimento para a Estratégia Saúde da Fa-
mília. A delegação visitou a UBS 1, de Sobradinho II; a UBS do Centro de Práticas Integrativas de Planaltina 
(Cerpis); e o Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão (Cedoh).

Ministério da Saúde conhece atendimento a vítimas e autores de violência no DF
 Equipes técnicas das áreas de Saúde da Mulher e do Homem do Ministério da Saúde visitaram, em 
19 de fevereiro de 2018, o Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib) para conhecer as estratégias utili-
zadas, no Distrito Federal, no atendimento às vítimas e autores de violência sexual. As ações desenvolvidas, 
abrangendo o cuidado com as famílias dos envolvidos, foram consideradas avançadas em relação ao restante 
do país. A rede de serviços conta com médicos e profissionais das áreas de psicologia, serviço social, enfer-
magem e psiquiatra, entre outros profissionais. 

Atenção Domiciliar do DF recebe equipe de Curitiba
 A Gerência de Atenção Domiciliar da Secretaria de Saúde do DF recebeu, em 19 de outubro de 2017, 
uma equipe de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba (PR) para mostrar o trabalho rea-
lizado e compartilhar as experiências vivenciadas pelas equipes distribuídas nas regiões de saúde. A Atenção 
Domiciliar, no Distrito Federal, constitui uma iniciativa ousada e pioneira. As ações foram iniciadas há 23 anos, 
em Sobradinho, e, hoje, estão espalhadas por todo o DF, com 16 equipes e mais de mil pessoas assistidas. 

Ministro visita Hospital da Criança para conhecer modelo de gestão
 Conhecer experiências exitosas para construir um modelo de gestão em saúde de qualidade que 
possa ser replicado no Brasil foi o objetivo de uma visita realizada pelo ministro de Saúde, Ricardo Barros, 
ao Hospital da Criança do Distrito Federal, em 2 de junho de 2017. A visita foi acompanhada pelo secretário 
de Saúde do DF, Humberto Fonseca, e representantes do Hospital Pequeno Príncipe, referência em Curitiba 
no atendimento à população com até 18 anos de idade. “Eu já visitei o Hospital da Criança, anteriormente, 
e trouxe representantes do Pequeno Príncipe, que também é reconhecido, para aprender mutuamente e 
replicar essa experiência em outros estados do Brasil”, disse o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Segundo 
ele, a ideia é multiplicar o acesso da população a serviços de saúde de qualidade. “A gestão do Hospital da 
Criança é muito boa e nós temos um bom resultado”, completou.
 O secretário de Saúde do DF ressaltou que o Hospital da Criança é uma das melhores experiências 
da capital federal. “Nós temos um modelo de gestão que funciona, em que todos os pacientes são oriundos 
do SUS e o orçamento é público. Esse hospital demonstra que novos modelos de gestão são necessários 
para atingir qualidade, já que possui 97% de satisfação dos usuários”, informou.
 Administrado pelo Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada (Icipe), o Hospital da Crian-
ça é público e faz parte da rede pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Com inauguração em 23 
de novembro de 2011, realizou mais de 2,3 milhões de atendimento até o final de abril de 2017. Entre eles, 
mais de 1,5 milhão de exames laboratoriais (1.526.708) e 374 mil consultas. 
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AÇÃO PROATIVA NO 
CALENDÁRIO DA SAÚDE
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SAÚDE DO DF ESTÁ 
JUNTO DE VOCÊ NOS 
365 DIAS DO ANO

Durante os 365 dias do ano, há servidores da Secretaria de Saúde 
bem perto de você. São plantonistas que prestam socorro ime-
diato; profissionais que promovem, protegem, recuperam e rea-
bilitam sua saúde; técnicos que desenvolvem ações de vigilâncias 

epidemiológica, ambiental e sanitária; gestores e gerentes que coordenam pro-
cessos de trabalho, do mais simples ao mais complexo. Eles desenvolvem as 
ações e serviços, ora rotineiramente, ora em regime de plantão, ora de modo 
intensificado, em torno de dias, semanas e meses comemorativos, vinculados 
a eventos da área de saúde ou a festas e celebrações tradicionais.

CONHEÇA AS AÇÕES DO 
CALENDÁRIO SAUDÁVEL

JANEIRO

Último domingo de janeiro
Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase 
DETECÇÃO E TRATAMENTO PRECOCES – Os profissionais de saú-
de intensificam, no mês de janeiro, o esclarecimento de dúvidas sobre a 
hanseníase, e estimulam a população a fazer o autoexame para descobrir se 
há manchas nas costas, atrás da orelha, nas nádegas. Desse modo, alertam 
sobre a importância do diagnóstico precoce, destacando que a doença é tra-
tada com medicamentos orais em qualquer unidade de saúde. O slogan da 
Campanha Nacional de 2018 foi: “Hanseníase: Identificou. Tratou. Curou”. 

FEVEREIRO

Carnaval
PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 
– A Secretaria de Saúde disponibilizou 1,5 milhão de camisinhas para distri-
buir nas unidades básicas de saúde do DF no mês do carnaval de 2017. Os 
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blocos de rua e outras instituições também receberam 50 mil preservativos.  Em 2018, foram 1,67 milhão cami-
sinhas distribuídas no período carnavalesco. Já para os blocos de rua, a quantidade subiu para 100 mil unidades. 
A ação teve como propósito diminuir a transmissão de doenças como Aids, sífilis e hepatites durante o carnaval.

LOUCURA NA FOLIA – O coletivo de Blocos da Saúde Mental “Amai-vos Uns aos Loucos” marcou pre-
sença no carnaval antecipado do DF em 2017. A iniciativa do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), em 
parceria com o Centro de Atendimento Psicossocial (CAPs) de Taguatinga, reuniu profissionais da saúde, 
pacientes e familiares com o objetivo de promover a alegria e mostrar que o preconceito segrega as pessoas 
que necessitam de cuidados. Já no Carnaval de 2018, esses blocos arrastaram 500 foliões no centro da cida-
de. Os bloquinhos Tan Tanta Alegria, Napoleão e seus Bonapartes, Divertida Mente, Redução de Danos, 
Bloco do Rivotril e Haldo Raveis animaram o desfile. Em sua segunda edição, a iniciativa também teve a 
participação do CAP 3, de Samambaia, e dos CAPs Infanto-Juvenil, da Asa Norte e de Taguatinga, além do 
suporte de clínicas particulares.

VISITA DA FOLIA – Pacientes da Atenção Domiciliar do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) rece-
beram visitas surpresas no carnaval de 2017. O objetivo foi alegrar os cuidadores e familiares no contexto 
das festas populares.  Uma equipe de profissionais visitou 40 residências, realizando o atendimento com 
fantasias e alegorias. Já no carnaval de 2018, a equipe multiprofissional visitou os idosos da Vila Planalto.

PÓS-CARNAVAL – Após a folia carnavalesca, a Secretaria de Saúde sempre intensifica a informação sobre 
a importância dos testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, que podem ser realizados em unidades 
de saúde e no CTA da Rodoviária do Plano Piloto.

04/02 – Dia Mundial do Câncer (OMS) 
DIAGNÓSTICO PRECOCE – O câncer infanto-juvenil foi o tema do Dia Mundial do Câncer de 2017. 
Desde 2005, a data foi instituída pela União Internacional para o Controle do Câncer (UICC) com o objetivo 
de alertar as pessoas sobre a doença, que causa 8,3 milhões de óbitos no mundo. Segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (Inca), espera-se que mais de 12,5 casos novos da doença sejam identificados, anualmente, na 
faixa etária de zero a 19 anos. A leucemia é o tipo de câncer que mais acomete crianças e adolescentes. Nesse 
sentido, a Secretaria de Saúde alerta sobre a importância do diagnóstico precoce. O Hospital da Criança é 
referência no tratamento do câncer infanto-juvenil recebendo, anualmente, cerca de 200 novos casos da do-
ença. Os pacientes são atendidos por uma equipe multidisciplinar. A chance de cura chega a 80%.

MARÇO

08/03 – Dia Internacional da Mulher 
DIREITOS E HOMENAGENS – As celebrações pelo Dia Internacional da Mulher (2018) foram mar-
cadas por homenagens a servidoras em unidades de saúde. Elas representam 70% da força de trabalho da 
Secretaria de Saúde. A programação também incluiu exposições de artes, apresentação musical, palestras 
sobre engajamento, empoderamento e violência contra a mulher (08/03/2018). 

PREVENÇÃO AO CÂNCER – A Secretaria de Saúde comemorou o Dia Internacional da Mulher (2017) 
realizando a busca ativa por mulheres com idade entre 25 e 64 anos que nunca fizeram o exame preventivo 
para detecção de câncer do colo uterino ou que o tenham feito há mais de três anos. Os agentes de saúde da 
família foram responsáveis pela abordagem das mulheres nas unidades básicas e pela divulgação da ação na 
rede de atendimento à saúde do DF (08/03/2017).

09/03 – Dia Mundial do Rim 
TRANSPLANTES – O Dia Mundial do Rim (2017) teve como tema “Doença Renal e Obesidade. Estilo de 
vida saudável para rins saudáveis”. A ação visou a alertar os brasileiros sobre a obesidade que, associada à 
hipertensão arterial e ao diabetes mellitus, representa um dos principais fatores de risco para a doença renal 
crônica. O Instituto de Cardiologia do Distrito Federal (ICDF) comemorou o dia destacando, pelo quarto 
ano consecutivo, o crescimento positivo no número de transplante de rins. 

21/03 – Dia Internacional da Síndrome de Down 
CONTRA O PRECONCEITO – Profissionais especializados no atendimento às pessoas com Síndrome 
de Down receberam menção honrosa, em 20 de março de 2017, na Câmara Legislativa do Distrito Federal 
(CLDF). A Secretaria de Saúde do DF realizou ações para oferecer à população informações adequadas 
sobre a Síndrome de Down. O objetivo foi diminuir a carga de rótulos e preconceitos sociais e melhorar a 
convivência com a diferença. 

SAÚDE BUCAL – A melhor maneira de comemorar o Dia da Síndrome de Down é mostrar como os 
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portadores estão sendo cuidados na rede da Secretaria de Saúde. O Hospital Regional de Taguatinga (HRT) 
dispõe de um serviço odontológico especializado, que conta com dois profissionais para atender pacien-
tes com Síndrome de Down, além de pessoas com outras alterações cromossômicas ou com dificuldades 
comportamentais, doenças mentais, traumatismo craniano, autismo, paralisia cerebral. Três mil pessoas são 
atendidas, anualmente, no serviço que oferece estratégias e tecnologias sofisticadas e mais eficientes. Os 
problemas bucais mais frequentes, nos portadores da Síndrome de Down, são língua com aspecto fissurado 
e tamanho aumentado, atraso e alteração da sequência de erupção dentária, anormalidade na forma dos 
dentes, palato ogival e doença periodontal.

21/03 – Dia do Orgulho SUS
EM DEFESA DO SUS – Em 21 de março de 2018, o secretário de Saúde do DF, Humberto Fonseca, des-
tacou os 30 anos do SUS, afirmando a importância do sistema para a população: “Queremos que as pessoas 
mostrem, com a hashtag #orgulhosus, o que está sendo feito de bom no SUS para podermos fortalecer e 
defender nosso Sistema Único de Saúde”. A data de 21 de março foi escolhida para comemorar o Orgulho 
SUS por ter sido o dia da aprovação do Relatório Final da 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 
1986, marco que subsidiou a criação do Sistema Único de Saúde. 

22/03 – Dia Mundial da Água 
ÁGUA É SAÚDE – A Superintendência da Região de Saúde Norte promoveu a oficina “Água e Agricultura 
como Determinantes Sociais de Saúde” para celebrar o Dia Mundial da Água (2017). O evento contou com 
a participação de profissionais da SES, da Agricultura, Educação, Meio Ambiente, e da comunidade em geral. 
Realizada na tenda do Cerpis, ao lado do Hospital Regional de Planaltina (HRPL), a oficina abordou temas 
como produção agrícola e consumo de alimentos que beneficiam a saúde de quem planta e de quem consome.

24/03 – Dia Mundial de Combate à Tuberculose 
CASOS SUSPEITOS – Para celebrar o Dia de Luta Contra a Tuberculose (2016), a população do Gama 
recebeu orientação sobre prevenção, sintomas e tratamento da doença. A pessoa que vem apresentando 
tosse há mais de três semanas foi alertada para procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima para ser 
examinada. Cartazes confeccionados pelo Ministério da Saúde, que possuem a imagem do jogador de fute-
bol Thiago Silva, zagueiro da seleção brasileira que teve tuberculose, foram afixados em ônibus e também 
distribuídos pelas equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF).

LINHA DE CUIDADO – A Região de Saúde Norte promoveu evento no auditório do Hospital Regio-
nal de Planaltina (HRPL) com intuito de divulgar as linhas de cuidado para pessoas que têm tuberculose 
(24/03/2017).

Semana Santa 
BOAS PRÁTICAS – Durante a Quaresma e na Semana Santa, ocorre aumento considerável do consumo de pes-
cados. Nesse sentido, para resguardar os consumidores, a Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do Distrito 
Federal sempre realiza fiscalização em grandes supermercados e feiras regionais do DF, e divulga dicas de quali-
dade e higiene a serem observadas na hora da compra desses alimentos. A Vigilância não só avalia a qualidade do 
produto a ser consumido (características, acondicionamento, prazo de validade), mas, também, as condições dos 
locais que o comercializam e dos profissionais que os manejam. Os consumidores sempre são informados para 
que as irregularidades encontradas sejam denunciadas pelo telefone 160, da Ouvidoria da pasta. 

SAÚDE NA VIA-SACRA – A Secretaria de Saúde sempre garante atendimento às pessoas que participam 
da Via Sacra do Morro da Capelinha, considerada a maior encenação da Paixão de Cristo do Distrito Fe-
deral. Realizado na sexta-feira da Semana Santa, o evento ocorrido em 2018 contou com a participação de 
cerca de 150 mil pessoas. A SES-DF disponibilizou duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu), uma básica e uma avançada, além de uma dupla de motos, que estiveram a postos durante 
todo o evento, com um total de sete profissionais. No local, foram montados três postos de atendimento 
com médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. Além disso, o Hospital Regional de Planaltina teve re-
forço para receber a demanda. 

SALVA VIDAS – A fotógrafa voluntária Ticiane Araújo e sua assistente, Vitória Rodrigues, desenvolveram 
um ensaio fotográfico com 22 bebês prematuros, internados nas Unidades de Terapia Intensiva e Interme-
diária do Hospital Regional de Taguatinga. O “Páscoa com Amor”, realizado em março de 2018, teve como 
cenário coelhos, ovos, cestas e flores. A iniciativa levou alegria às mães que passam o dia perto dos bebês, 
comemorando evidências de vida, como o ganho de peso. O ensaio obedeceu a normas hospitalares para 
prevenir infecções.  

ABRIL
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02/04 – Dia Mundial de Conscientização do Autismo
REABILITAÇÃO – Para celebrar a data, o Caps 1, de Taguatinga, promoveu, nos dias 3 a 7 de abril de 
2017, a “1ª Semana de Conscientização do Autismo”, com eventos dirigidos aos pacientes e seus familiares. 
Estima-se que, no Brasil, existem dois milhões de pessoas com autismo. A rede pública de saúde do DF 
oferece à população, em especial às crianças e adolescentes, atendimento com equipe multidisciplinar nos 
Centros de Atendimento Psicopedagógicos (Caps) de Taguatinga, do Recanto das Emas, da Asa Norte e de 
Sobradinho. Essa parcela da população também dispõe de centros especializados de reabilitação.

07/04 – Dia Mundial da Saúde 
UNIVERSALIDADE – Um dos princípios do SUS foi tema do Dia Mundial da Saúde (2018). A campanha 
da Organização Mundial de Saúde (OMS) teve como lema “Saúde para todas e todos. Em todos os lugares”, 
visando aumentar a conscientização e os benefícios do acesso aos serviços de saúde para qualquer pessoa. 
A Secretaria de Saúde do DF celebrou o dia no I Seminário de Promoção da Saúde, promovido pela Subse-
cretaria de Vigilância à Saúde (06/04/2018).

VAMOS COVERSAR SOBRE DEPRESSÃO – No Dia Mundial da Saúde (2017), a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) iniciou uma campanha sobre depressão, importante causa de sofrimento e de disfunção laboral, 
escolar ou familiar. Em casos mais graves, a depressão pode levar ao suicídio. A Secretaria de Saúde do DF 
ingressou na campanha desenvolvendo ações específicas, como palestras, rodas de conversa, distribuição de 
material educativo sobre prevenção, e tratamento da depressão nas regiões de saúde. Estima-se que cerca de 
200 mil pessoas sofram com a doença no Distrito Federal. Considerando os estigmas e preconceitos envol-
vendo o transtorno, o lema da campanha apontou nessa direção: Let’s talk (Vamos conversar, em português). 

CONTROLE DO DIABETES – O Dia Mundial da Saúde (2016) foi dedicado ao controle do diabetes. No 
Brasil, estima-se que a prevalência da doença seja de 8,1%. Os hábitos e estilos de vida estão envolvidos com 
a ocorrência da doença. Para celebrar a data, a população do Distrito Federal teve acesso a ações de saúde, 
na Praça do Relógio, em Taguatinga. Quem passou pelo local pôde aferir a pressão, medir a glicemia, bem 
como ser avaliado por fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. No espaço, houve também 
ações educativas em saúde.

16/04 – Dia Mundial da Voz 
CUIDADOS COM A VOZ – O Instituto Hospital de Base (IHB) promoveu um mutirão de atendimento em 
comemoração ao Dia Mundial da Voz (2018). As unidades de Endoscopia Respiratória, Otorrinolaringologia 
e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, com a Uniplan, realizaram, no ambulatório do hospital, triagem de pacientes e 
exame de laringoscopia. Também houve orientações de saúde e uma aula sobre voz e cuidados vocais.

26/04 – Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial 
DETECÇÃO PRECOCE – No Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão (2018), servidores 
da Unidade Básica de Saúde 2, do Guará II, e alunos da Escola Superior em Ciências da Saúde (Escs), da 
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs), realizaram ação de campo na estação Guará, 
do Metrô. A atividade de sensibilização incluiu o serviço de aferição e esclarecimentos quanto aos cuidados 
e prevenção à doença. A intenção foi descobrir possíveis casos, dando o encaminhamento para as unidades 
de saúde. A ação ocorreu pela manhã e, em poucas horas, foram realizados mais de 200 atendimentos, com 
pouco mais de 10 encaminhamentos.

DOENÇA SILENCIOSA – No Distrito Federal, estima-se que cerca de 400 mil pessoas tenham hiperten-
são arterial, segundo dados do Ministério da Saúde. A prevenção da doença inclui mudanças na alimentação 
e realização de exercícios físicos. Todos os centros de saúde do DF oferecem tratamento e estratégias para 
o enfrentamento da doença, inclusive, grupos de apoio e informações. Em 2016, como faz todos os anos, a 
Secretaria de Saúde do DF realizou uma série de eventos e ações para marcar a data. Nesse sentido, alertou 
a população sobre os fatores de risco, o curso silencioso da doença e suas consequências.

MAIO

03/ 05/2016 – Chegada da Tocha Olímpica no DF
PLANO DE AÇÃO – Na passagem da Tocha Olímpica por Brasília, em 3 de maio de 2016, a Secretaria de 
Saúde garantiu a assistência pré-hospitalar e hospitalar aos participantes e expectadores. A chama percorreu 
105 quilômetros, num trajeto que passou por cinco regiões administrativas e mais de 15 pontos turísticos. 
Uma Unidade de Suporte Básica (ambulância) do Samu foi disponibilizada para cada uma das seguintes 
localidades: Praça dos Três Poderes, Pontão do Lago Sul, Estádio Nacional Mané Garrincha, Parque Aquá-
tico, Parque Capivara, Praça do Relógio, Montaria da PM em Taguatinga (RPMONT), Centro Olímpico do 
Riacho Fundo I, Igrejinha da Asa Sul, Memorial dos Povos Indígenas, Praça das Fontes e Museu Nacional. 
E os Hospitais de Base, da Asa Norte e de Taguatinga fizeram a retaguarda do evento.

05/05 – Dia Mundial de Higienização das Mãos
PREVENÇÃO DE INFECÇÕES – Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ato de lavar as mãos re-
duz em até 40% o risco de contrair doenças. Para celebrar o Dia Mundial de Higienização das Mãos (2016), 
a Secretaria de Saúde distribuiu, nas unidades da rede pública de saúde, cerca de três mil camisetas com o 
slogan “Higienizar mão salva vidas!”, além de três mil frascos de álcool em gel de bolso. A ação foi coorde-
nada pela Gerência de Risco da Vigilância Sanitária e teve o objetivo de conscientizar os profissionais sobre 
a importância do ato. 

05/05 – Dia Nacional do Uso Racional de Medicamento
RISCOS DA AUTOMEDICAÇÃO – A Secretaria de Saúde vem desenvolvendo ações para que o uso racional 
de medicamentos seja uma regra nos serviços de saúde. No Dia Nacional do Uso Racional de Medicamento 
(2017), a Diretoria de Assistência Farmacêutica intensificou, por um lado, o alerta sobre os riscos à saúde da 
automedicação e do uso indiscriminado de medicamentos. Por outro, destacou o processo de implantação e 
institucionalização do cuidado farmacêutico nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Agora, os usuários de 13 
UBS contam com a avaliação e orientação do farmacêutico sobre o uso correto dos medicamentos.

Dia das Mães – Segundo Domingo de Maio 
BOAS PRÁTICAS NO ALMOÇO DAS MÃES – A fiscalização de restaurantes, pelas equipes da Vigilân-
cia Sanitária (Visa) do Distrito Federal, ocorre, rotineiramente, mas é intensificada em algumas épocas do 
ano, como no período que antecede o Dia das Mães. Já constitui um hábito a reunião de familiares para 
comemorar a data nesses locais. O trabalho foca a recepção da matéria-prima, o controle da temperatura de 
armazenamento e a distribuição dos alimentos, além de avaliar as condições locais onde eles são preparados.

VÍNCULO MÃE-BEBÊ – Vinte e quatro mulheres que tiveram filhos internados na UTI Pediátrica e Neo-
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natal do Hospital Regional de Santa Maria foram presenteadas com uma sessão de fotos ao lado dos filhos, 
em homenagem ao Dia das Mães (2016).

12/05 – Dia do Enfermeiro 
MAIOR CONTINGENTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE – A Secretaria de Saúde abriu, oficialmen-
te, as comemorações da 79ª Semana Brasileira de Enfermagem (2018), celebrada em todo o país de 12 a 
20 de maio, em alusão ao Dia Internacional do Enfermeiro (12 de maio) e ao Dia Nacional do Técnico de 
Enfermagem (20 de maio). A enfermagem é a maior categoria de profissionais da Secretaria de Saúde, com 
3,3 mil enfermeiros, 28 enfermeiros do trabalho e 10.426 técnicos de enfermagem.

COMEMORAÇÃO – Estudantes e docentes da Escola Técnica de Saúde de Brasília (Etesb), mantida pela 
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs), vinculada à Secretaria de Saúde do Distrito 
Federal (SES-DF), celebraram o Dia do Enfermeiro, durante a Semana de Enfermagem da Etesb/Fepecs, 
realizada entre 12 e 20 de maio de 2016. No dia 12 de maio se comemora o nascimento de Florence Nigh-
tingale, pioneira na profissionalização da enfermagem. 

15/05 – Dia do Assistente Social 
HOMENAGENS – Para celebrar o Dia do Assistente Social (2018), a Secretaria de Saúde homenageou 
antigas servidoras que contribuíram para consolidar a área de serviço social da pasta. O evento aconteceu 
no auditório da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs). A Secretaria de Saúde conta 
com 274 assistentes sociais, que atuam desde a Atenção Primária até a rede hospitalar, desenvolvendo ações 
vinculadas a programas como aborto legal, prevenção e assistência a vítimas de violência, cuidados paliati-
vos, processo de desospitalização, entre outros.

INTEGRALIDADE – A Gerência de Serviço Social da SES promoveu uma homenagem aos assistentes so-
ciais, em 12 de maio de 2016, na Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs). Na ocasião, 
havia uma razão importante para comemorar: entre 1º de janeiro e 28 de abril de 2016, mais 12 profissionais 
foram nomeados. O assistente social, ao fazer parte de equipes multidisciplinares e multiprofissionais, tem 
papel fundamental na promoção e realização do cuidado integral em saúde, da Atenção Primária à UTI.

18/05 – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 
ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS – A Secretaria de Saúde do DF utilizou o dia 18 de maio de 2018 para mobili-
zar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da luta contra o abuso e a exploração sexual 
de crianças e adolescentes. Para atender não somente crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, mas 
também a todas as pessoas que sofrem qualquer tipo de violência, a Secretaria de Saúde conta com 18 Progra-
mas de Pesquisa, Assistência e Vigilância à Violência (PAVs), distribuídos nas regionais de saúde. As ações dos 
PAVs são desenvolvidas por equipes multiprofissionais e incluem acolhimento, vigilância (notificação dos casos 
de violência, análise epidemiológica da situação de violência), atendimentos individuais, familiares e em grupo.

SENSIBILIZAÇÃO – Para celebrar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crian-
ças e Adolescentes (2016), a Secretaria de Saúde, por meio dos Programas de Pesquisa, Assistência e Vigilân-
cia da Violência (PAVs), realizou ações em várias regiões do Distrito Federal. O objetivo foi sensibilizar não 
só a população para a gravidade e o enfrentamento do problema, como também os profissionais de saúde 
para a identificação de sinais de violência contra a criança e notificação dos casos. As estratégias utilizadas 
incluíram visitas às escolas, caminhadas nas ruas, distribuição de cartazes e folders nos serviços de saúde. 

CAMINHONEIROS – Motoristas de caminhão que passaram, em 18 de maio de 2016, no Posto Alfa, 
Km 0 da BR 0-40, em Santa Maria, puderam participar de mais um programa “Comando de Saúde nas 
Rodovias (CRS)”, que oferece uma série de exames para verificar como anda a saúde da categoria. O even-
to foi desenvolvido pela Secretaria de Saúde em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e outras 
instituições. No local, além das orientações sobre prevenção e vigilância à saúde, também foi abordada a 
questão da exploração sexual de crianças e adolescente, cujo dia nacional era comemorado naquela data.

18/05 – Dia Nacional da Luta Antimanicomial 
MANIFESTAÇÃO PÚBLICA – A Residência Multiprofissional da Saúde Mental do Adulto da Secretaria 
de Saúde promoveu manifestação sobre o Dia da Luta Antimanicomial (2017), na estação do metrô do 
centro de Taguatinga. Residentes, servidores e pacientes seguiram até a Rodoviária do Plano Piloto, onde 
realizaram ações culturais a fim de sensibilizar a sociedade para a questão do preconceito em relação à lou-
cura. Nesse sentido, enfatizaram o cuidado biopsicossocial que deve ser prestado às pessoas com sofrimento 
mental, por meio de uma atuação multiprofissional e interdisciplinar.
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AVANÇOS – A Secretaria de Saúde celebrou, no Dia Nacional de Luta Antimanicomial (2016), avanços 
conquistados na área de saúde mental. Cerca de 50 mil pessoas são atendidas na atenção psicossocial do DF. 
Ao todo, 700 profissionais, entre médicos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfermei-
ros e técnicos de enfermagem, fazem esse atendimento. A data relembra o manifesto dos profissionais de 
saúde mental, em 18 de maio de 1987, em favor da extinção dos manicômios e da transferência do foco do 
tratamento da instituição hospitalar para a rede de atenção psicossocial.

19/05 – Dia Mundial da Doação de Leite Humano
MAMAÇO – Para comemorar o Dia Mundial de Doação de Leite Humano (2018), a rede de bancos de 
leite humano da Secretaria de Saúde promoveu uma série de atividades, incluindo sessões de fotos, palestras 
e um mamaço – amamentação simultânea de grande número de bebês, realizado no shopping Conjunto 
Nacional. A Secretaria de Saúde do DF conta com 10 Bancos de Leite Humano, distribuídos nos hospitais 
de Taguatinga, Sobradinho, Materno Infantil de Brasília, Gama, Planaltina, Região Leste (antigo Hospital 
do Paranoá), Santa Maria, Brazlândia, Asa Norte e Ceilândia, além de dois postos de coleta em Samambaia 
e São Sebastião. Há outros dois bancos do governo federal no Hospital das Forças Armadas (HFA) e no 
Hospital Universitário de Brasília (HUB), e três unidades na rede privada. A média de leite recebido é de 
1,35 mil litros por mês, mas o ideal seria 1,5 mil, quantidade alcançada somente no mês de abril. Brasília é 
reconhecida pelo Ministério da Saúde como a Capital Brasileira dos Bancos de Leite Humano.

JOIA RARA – Um colar de ouro com pingente preenchido com leite materno foi entregue a uma das mães 
doadoras do Banco de Leite Humano do Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib) no dia 18 de maio 
de 2017. A homenagem fez parte das comemorações do Dia Nacional de Doação de Leite Humano, e foi 
promovida em reconhecimento à contribuição de todas as mulheres que coletam o alimento, essencial para 
os bebês internados em UTI.

31/05 – Dia Mundial Sem Tabaco
MUDANÇA DE HÁBITOS – Para celebrar o Dia Mundial Sem Tabaco (2018), a Secretaria de Saúde pro-
moveu, na Feira dos Importados, atividades voltadas à conscientização da população quanto aos prejuízos 
provocados pelo tabagismo. Na ocasião, a equipe técnica do Programa de Controle de Tabagismo da pasta 
realizou ações para chamar a atenção do público circulante, com testes de dependência à nicotina, bioimpe-
dância, verificação da pressão arterial, medida da circunferência abdominal, orientação nutricional, teste da 
capacidade respiratória, dosagem de monóxido de carbono e encaminhamentos às unidades de atenção ao ta-
bagista da rede. As atividades oferecidas pela Secretaria de Saúde contaram com a parceria do Serviço Social do 
Comércio (Sesc), da Sociedade de Cardiologia-DF, do Sindicato dos Médicos do DF e do Instituto Oncovida.

CONQUISTAS – Um motivo importante para celebrar o Dia Mundial Sem Tabaco (2017) foi o êxito obtido 
pelo Programa de Controle do Tabagismo da Secretaria de Saúde. A proporção de sucesso está acima da média 
observada em estudos (em torno de 30%). Em 2016, de um total de 3,6 mil fumantes atendidos, 54% conse-
guiram parar de fumar. A Secretaria de Saúde conta com 48 unidades de referência ativas na rede, que oferecem 
o tratamento disponibilizado pelo Programa de Controle do Tabagismo. Cerca de 350 profissionais da pasta 
estão capacitados e atuam no serviço. Para o tratamento, a secretaria disponibiliza adesivos de nicotina de 21 
mg, 14 mg ou 7 mg; goma de mascar de nicotina de 2 mg e Cloridrato de Bupropiona de 150 mg.

EMBALAGENS PADRONIZADAS – A Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em parceria com a Câma-
ra Legislativa do DF, promoveu sessão solene, no plenário da Casa, no dia 1º de junho de 2016, para difundir 
conhecimentos científicos atualizados sobre o tabagismo, seu tratamento e políticas públicas de controle do 
consumo. O lema da campanha de 2016, da Organização Mundial de Saúde (OMS), foi “Embalagens Padro-
nizadas de Tabaco”. A uniformização do aspecto externo dos maços de cigarro, já adotada em outros países, 
diminui a atratividade para os consumidores pelo produto, particularmente, os jovens. Segundo a OMS, o 
tabagismo é uma pandemia e principal causa de morte evitável no mundo. No Brasil, morrem 170 mil pes-
soas ao ano por doenças tabaco-relacionadas. O DF tem uma população fumante em torno de 10,7%.

JUNHO

06/06 – Dia Nacional de Luta contra Queimaduras 
CICLO DE PALESTRAS – Reconhecido como unidade de referência no tratamento de pessoas vítimas 
de queimaduras e das sequelas decorrentes do trauma, o Hospital Regional da Asa Norte (Hran) celebrou, 
em 6 de junho de 2017, o Dia Nacional de Luta Contra Queimaduras, que deu origem à Semana Nacional 
de Combate e Prevenção a Queimaduras. A unidade promoveu o II Ciclo de Palestras, com exposições de 
assuntos relacionados à causa. A ação foi feita em parceria com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica 
e de Queimaduras.

APLICATIVO PARA CRIANÇAS – A Unidade de Queimados do Hospital Regional de Asa Norte 
(Hran), considerada pelo Ministério da Saúde como o único centro público de atendimento de queima-
duras de alta complexidade no Centro-Oeste, fez o lançamento de um aplicativo que ajuda a prevenir 
queimaduras no Dia Nacional de Luta contra as Queimaduras (2016). Desenvolvido em parceria com 
alunos da UDF Centro Universitário, o aplicativo é direcionado a crianças de 8 a 12 anos, um dos grupos 
etários mais vulneráveis ao problema. 
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14/06 – Dia Mundial do Doador de Sangue
SALVAR VIDAS – Em comemoração ao Dia Mundial do Doador de Sangue (2017), o Ministério da Saúde 
(MS) lançou a Campanha Nacional de Doação de Sangue. A cerimônia de abertura ocorreu, em 14 de junho 
de 2017, no auditório da Fundação Hemocentro de Brasília. Com o tema “Doe sangue regularmente e ajude 
a quem precisa”, o objetivo da iniciativa foi sensibilizar novos voluntários e fidelizar os doadores existentes. 
O evento teve a participação do ministro da Saúde, Ricardo Barros; do coordenador-geral de Sangue e He-
moderivados do MS, Flávio Vormittag; do secretário de Saúde, Humberto Fonseca; da diretora da Fundação 
Hemocentro de Brasília, Miriam Daisy Scaggion; e do secretário-executivo do Conselho Nacional de Secre-
tários de Saúde (Conass), Jurandi Frutuoso.

Festas juninas
RESSOCIALIZAR FESTEJANDO – Mais de 300 pessoas participaram da festa junina promovida pelo 
Instituto de Saúde Mental (ISM), no dia 26 de junho de 2018. Na maioria, eram servidores e pacientes dos 
Centros de Atendimento Psicossocial (Caps), Hospital São Vicente de Paulo, Instituto Hospital de Base e 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).

ALERTA SOBRE QUEIMADURAS – O hábito de fazer fogueiras e soltar fogos de artifício é comum 
nas festas juninas, o que aumenta o risco de queimaduras. Nesse cenário, a Secretaria de Saúde alerta para 
as providências que a população precisa tomar durante os festejos, para prevenir acidentes devido ao uso 
inadequado dos fogos. O Hospital Regional da Asa Norte (Hran) é referência, no Distrito Federal, para o 
tratamento de queimados. Em média, 300 vítimas de queimadura são atendidas no pronto-socorro todos os 
meses. Entre junho e setembro, o número aumenta para cerca de 450.

JULHO
25/07 – Dia de São Cristóvão, padroeiro dos condutores
PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE – Os motoristas da Secretaria de Saúde do DF foram homena-
geados no Dia de São Cristóvão (2016). A ação teve como objetivo alertar os servidores sobre os riscos no 
trânsito e a necessidade de cuidar da saúde.

26/07 – Dia dos Avós
VÍNCULO SAUDÁVEL – No Dia dos Avós (2016), a Secretaria de Saúde destacou a importância dos 
netos na promoção e proteção da saúde dos avós, contribuindo para desenvolver hábitos saudáveis de vida, 
com a inclusão de boa alimentação e prática de exercícios físicos. Aproximadamente, 9% da população do 
Distrito Federal é idosa. A Secretaria de Saúde oferece assistência aos idosos nos centros de saúde, incluin-
do consultas e formação de grupos. Há, também, os ambulatórios especializados de psiquiatria, neurologia, 
geriatria, que podem ser acessados por encaminhamento feito pela Atenção Primária.

28/07 – Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais (Julho Amarelo) 
TESTES RÁPIDOS – Estima-se que o DF tenha entre 25 e 30 mil portadores do vírus da hepatite 
C. A campanha conhecida como “Julho Amarelo”, promovida pela SES/DF, Sociedade Brasileira de 
Infectologia e a ONG Candangos da Paz, foi desenvolvida, em julho de 2016, por cerca de 30 profis-
sionais de saúde. Além da realização dos testes rápidos para detecção das hepatites B e C, a ação incluiu 
a divulgação de informações sobre a prevenção e tratamento das hepatites virais. Em caso de resultado 

positivo, foi realizado o aconselhamento e o encaminhamento das pessoas para tratamento nos centros 
de referência da rede pública de saúde do DF. 

AGOSTO

01/08 – Semana Mundial da Amamentação 
PADRÃO-OURO – A cerimônia oficial de abertura da Semana Mundial de Aleitamento (2017) e do Agosto 
Dourado – um mês inteiro de incentivo ao aleitamento materno – foi realizada no Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios. A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera o aleitamento materno o padrão-ouro 
da alimentação infantil. O procedimento reduz o riscos de mortes infantis, além de prevenir doenças crônicas. 

MAMAÇOS BRASÍLIA – Em comemoração à Semana Mundial de Aleitamento Materno (2016), o Dis-
trito Federal sediou sete “Mamaços”, que consistem no encontro de mães que levam seus filhos para o ato 
público de amamentação. O objetivo é promover o aleitamento, recomendado até os dois anos de idade da 
criança e, exclusivamente, até os seis meses de vida. Os eventos ocorreram em Cobogó, SCRN 704/705, 
Bloco E, Asa Norte, Shopping Felicitta Aguas Claras, Jardim Botânico de Brasília, Praça da Igreja Matriz de 
Planaltina, Parque Jequitibás de Sobradinho, Praça do Relógio e no Pontão Lago Sul.

05/08 – Dia Nacional da Vigilância Sanitária
QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS – Desde 2015, é comemorado o Dia Nacional da Vigilân-
cia Sanitária. A Diretoria de Vigilância Sanitária (Divisa), responsável pela implantação do Sistema Nacional 
de Vigilância Sanitária no âmbito do Distrito Federal, conta com 22 Núcleos de Inspeção Sanitária, que 
estão situados nas regiões administrativas.

Olimpíadas Rio 2016 no DF
PLANO DE AÇÃO – A Secretaria de Saúde divulgou, na última semana de julho de 2016, o Plano de Ação 
para os Jogos Olímpicos Rio 2016 no Distrito Federal. O documento determinou como a rede deveria atuar 
em diversas situações, de forma a garantir a assistência à população em geral e aos torcedores que foram ao 
Estádio Nacional Mané Garrincha, nos dias das partidas de futebol. O plano começou a ser elaborado em 
agosto de 2015. Durante a realização do evento (agosto de 2016), a atuação da pasta garantiu o atendimento 
pré-hospitalar, prestado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) nos arredores do estádio. 
Dentro do estádio, profissionais da Vigilância Sanitária e da Vigilância Epidemiológica foram responsáveis 
pela inspeção das instalações e fiscalização de alimentos. O Hospital de Base ficou responsável pelo atendi-
mento a pessoas com quadro clínico de trauma. Os demais casos foram encaminhados ao Hospital Regional 
da Asa Norte. Coube à Fundação Hemocentro de Brasília garantir estoques estratégicos de sangue e hemo-
derivados para suprir a demanda prevista para grandes eventos.

TREINAMENTO ESPECIAL – O Serviço de Atendimento Móvel (Samu), em conjunto com as Forças 
Nacionais (Exército, Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEM) e outros órgãos de segurança do 
Distrito Federal (Bombeiros e Polícia Militar), realizou, na semana anterior aos Jogos Olímpicos, um treina-
mento de socorro em caso de explosão de bomba de efeitos químicos no Estádio Mané Garrincha. Brasília 
recebeu dez partidas de futebol dos Jogos Olímpicos Rio 2016, que aconteceram entre os dias 4 e 13 de 
agosto de 2016. O Estádio Mané Garrincha tem capacidade para 72 mil pessoas.
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MÚLTIPLAS VÍTIMAS – Quarenta e cinco médicos residentes de quatro faculdades de medicina do DF 
(Católica, Escs, UnB e Faciplac) participaram, entre 1º e 3 de agosto de 2016, do curso básico de urgência e 
emergência (acidente com múltiplas vítimas), promovido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(Samu) do DF em parceria com o Conselho Regional de Medicina (CRM-DF). O curso foi realizado na Fun-
dação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs) e no Núcleo de Educação e Pesquisa do Samu 
(NEP). Os participantes ficaram de prontidão para atuar nos Jogos Olímpicos.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA – Para garantir a prestação de serviços com qualidade e segurança ao público, 
organizadores e atletas, durante os Jogos Olímpicos no Distrito Federal (agosto de 2016), a Diretoria de Vigi-
lância Sanitária (Divisa) realizou diversas ações de inspeções sanitárias para evitar qualquer tipo de risco à saúde. 
Nesse sentido, foram fiscalizados hospitais públicos e privados, referenciados para o evento, além dos centros 
de treinamento (Estádio Abadião, Cave, Bezerrão e Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros 
Militar) e dos hotéis de referência do evento. A cada jogo, a equipe realizou uma avaliação e acompanhou as 
atividades nos serviços de saúde da área interna do Estádio Nacional Mané Garrincha, incluindo as condições 
de funcionamento e aspectos sanitários do local, como os vestiários e as instalações sanitárias.

CAMPANHA – A Secretaria de Saúde também aderiu à campanha de proteção às crianças e adolescentes, 
desenvolvida durante os Jogos Olímpicos (agosto de 2016), cujo lema foi “Respeitar, Proteger e Garantir 
— Todos Juntos pelos Direitos das Crianças e Adolescentes”. Cerca de cem voluntários estiveram nas proxi-
midades do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, nos dias dos dez jogos de futebol que ocorreram 
na cidade, para alertar torcedores sobre as principais violações de direitos que pudessem ocorrer durante 
grandes eventos. Eles abordaram turistas e moradores da cidade para falar de temas como exploração sexual 
e do trabalho de crianças e adolescentes durante os jogos olímpicos.

Dia dos pais – segundo domingo de agosto
PARCEIRO NO PRÉ-NATAL DA PARCEIRA – No mês em que se comemora o Dia dos Pais (2017), a 
Secretaria de Saúde iniciou um projeto para valorizar a paternidade. Inicialmente, quatro unidades básicas 
de saúde (UBS) – UBS 8, de Ceilândia; UBS 4, de Taguatinga; UBS 11, do Gama; e UBS 4, de Santa Maria 
–, desenvolveram ações de saúde voltadas para os homens e a participação deles na gestação e pós-parto 
da parceira. Enquanto a mulher estiver sendo acompanhada no pré-natal, ao parceiro serão oferecidas con-
sultas, exames laboratoriais de rotina, testagem rápida de HIV, sífilis e hepatites B e C, atualização vacinal e 
demais encaminhamentos que se fizerem necessários. Além disso, os homens são estimulados a participar 
de todas as fases do desenvolvimento do bebê.

29/08 – Dia Nacional de Combate ao Fumo 
DANOS À SAÚDE – No Dia Nacional de Combate ao Fumo (2017), a Secretaria de Saúde promoveu uma 
série de ações na Plataforma C da Rodoviária do Plano Piloto. O objetivo foi incentivar fumantes a largar o 
vício e também conscientizar as pessoas sobre os malefícios do cigarro. Houve oferta de exames gratuitos 
para avaliar a pressão arterial, a capacidade respiratória e o nível de dependência do tabaco, com aferição 
da dosagem de monóxido de carbono no sistema respiratório. A campanha teve como tema “O cigarro 
MATA”. 

31/08 – Dia do Nutricionista
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL – Para comemorar o Dia do Nutricionista (2016), a Secretaria de Saúde 

promoveu uma mesa redonda, com profissionais da área, no auditório da Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz). O evento reconheceu a importância do profissional na equipe de saúde, ao promover a alimentação 
saudável e a melhoria da qualidade de vida.

SETEMBRO
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17/09 – Dia Internacional pela Segurança do Paciente
SEMINÁRIO – Nos dias 18 e 19 de setembro de 2017, o Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib) 
promoveu o II Seminário para Qualidade e Segurança do Paciente. O evento foi realizado em comemoração 
ao Dia Internacional pela Segurança do Paciente. O objetivo do encontro foi promover a atualização, aper-
feiçoamento e sensibilização dos profissionais de saúde quanto aos protocolos de segurança do paciente.

Semana Nacional do Trânsito 
QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA – O tema da Semana Nacional do Trânsito (2016) foi “Eu sou mais 
um por um trânsito mais seguro”. O principal objetivo da campanha foi o desenvolvimento da conscienti-
zação social sobre os cuidados básicos que o motorista e o pedestre devem ter no trânsito. Nesse período, 
a Secretaria de Saúde sempre alerta a população para o fato de que os acidentes de trânsito constituem um 
importante problema de saúde pública. Segundo o Departamento de Trânsito (Detran), a cada 45 minutos 
uma pessoa é vítima do trânsito na capital federal.

Setembro Amarelo
PREVENÇÃO DO SUICÍDIO – Em todo o país, durante o mês de setembro, se realiza a campanha Se-
tembro Amarelo, para chamar a atenção da população sobre a questão do suicídio e sua prevenção. Segundo 
a Organização Mundial da Saúde (OMS), 90% dos suicídios poderiam ser evitados. No Brasil, a campanha 
Setembro Amarelo é uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida (CVV), Conselho Federal de Medicina 
(CFM) e Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). Estudantes de medicina da Liga de Psiquiatria Clínica 
da Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs) participaram, nos dias 23 e 24 de setembro de 2018, da 
campanha Setembro Amarelo, durante a XII Feira de Saúde. Em estande montado na Estação Central do 
Metrô, os alunos desenvolveram ações de conscientização sobre saúde mental. Já na manhã do domingo, 25 
de setembro, aconteceu a II Caminhada pela Vida, cuja concentração foi no Parque da Cidade. 

26/09 – Dia Nacional do Surdo
TESTE DA ORELHINHA – O Dia Nacional do Surdo (2017) representou uma oportunidade para debater as 
condições de vida das pessoas com deficiência auditiva no DF. Como forma de diagnosticar, precocemente, a 
surdez, a Secretaria de Saúde disponibiliza o teste da orelhinha em 11 hospitais com maternidade, na rede pública 
de saúde. O exame é simples, rápido e indolor. Consiste na inserção de um pequeno fone na orelha do bebê para 
verificar se a criança tem ou não integridade coclear ou audição. O teste é realizado, prioritariamente, antes da alta 
hospitalar. A cobertura da triagem auditiva dos bebês nascidos em hospitais públicos ultrapassa os 90%. 

27/09 – Dia Nacional da Doação de Órgãos 
“SEJA UM DOADOR E MULTIPLIQUE VIDAS” – Para comemorar o Dia Nacional de Doação de Ór-
gãos (2016), o 2º Simpósio de Doação de Órgãos do Hospital Regional de Ceilândia (HRC) promoveu uma 
discussão sobre detalhes do processo de identificação de um potencial doador de órgãos e do protocolo de 
morte encefálica, entre outros assuntos. 

OUTUBRO

01/10 – Dia Nacional do Idoso 
ENVELHECIMENTO – Nas últimas décadas, o processo de envelhecimento da população brasileira tem-

-se acelerado. Atualmente, a faixa etária com mais de 60 anos, no Brasil, já é superior a 20 milhões de pessoas 
e as estimativas oficiais indicam que, nos próximos 20 anos, esse número pode triplicar. Para conscientizar a 
sociedade sobre a extensão e as consequências desse importante fenômeno demográfico, os profissionais da 
Secretaria de Saúde do DF dedicados ao segmento realizaram uma série de eventos comemorativos ao Dia 
do Idoso (2016), entre palestras, encontros e atividades coletivas de valorização desse público.

OUTUBRO ROSA  - A abertura da exposição “A mulher e o câncer de mama”, em 2 de outubro de 2018, 
marcou o início das atividades da Secretaria de Saúde do DF em comemoração ao Outubro Rosa. O evento, 
realizado no Salão Branco do Palácio Buriti, reuniu 22 painéis do acervo do Instituto Nacional de Combate ao 
Câncer (Inca). A exposição foi itinerante e foi levada a unidades básicas de saúde (UBS) e hospitais. Na ocasião, 
também aconteceu uma palestra sobre detecção precoce de câncer de mama. A exposição contou com o apoio 
do Conselho dos Direitos da Mulher (CDM) e da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Além da exposição, 
a Secretaria de Saúde desenvolveu um conjunto de ações relativas à prevenção do câncer de mama, incluindo 
distribuição de folders informativos, palestras e rodas de conversa com servidores e população em geral.

11/10 – Dia Nacional de Prevenção da Obesidade 
LINHA DE CUIDADOS – O Dia Nacional de Prevenção da Obesidade (2017) foi comemorado com pa-
lestras temáticas no Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão, localizado na 408 Norte. 
A data é usada para alertar a população sobre os riscos da doença e divulgar as soluções para prevenir o 
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problema. Metade da população do Distrito Federal está acima do peso, e 17% desse total já alcançaram a 
obesidade. Nesse sentido, a Secretaria de Saúde vem implantando, na rede, a linha de cuidados para abordar 
o sobrepeso e a obesidade. As ações são desenvolvidas por equipes multiprofissionais em todos os níveis, 
desde a Atenção Primária até a Terciária, onde é realizada, em caso de necessidade, a cirurgia bariátrica. Na 
rede pública de saúde do DF, o Hospital Regional da Asa Norte é que faz o procedimento.

12/10 – Dia da Criança
FESTA – As crianças internadas em Atenção Domiciliar, na Região de Saúde Centro-Norte, comemora-
ram o 12 de outubro de 2016 com festa. Personagens de desenho infantil e um grupo musical alegraram os 
encontros. A Atenção Domiciliar é uma modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou complementar às 
já existentes, caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de do-
enças e reabilitação prestadas em domicílio. O objetivo é promover a redução da demanda por atendimento 
hospitalar e o período de permanência de usuários internados.  

BRINCADEIRAS – As crianças atendidas no Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão 
(Cedoh) participaram de festa no dia dedicado a elas (2017). O objetivo foi estimular o lúdico e o brincar, 
além de melhorar o vínculo com a equipe de saúde, para que a criança se torne mais cooperativa no processo 
de prevenção dos fatores de risco e  tratamento das doenças. 

28/10 – Dia do Servidor
PERMUTA – Com aproximadamente 35 mil profissionais ativos, a Secretaria de Saúde abriu a Semana do 
Servidor (2016) com o lançamento do Banco de Permuta. A ferramenta – que pode ser acessada pela In-
tranet – foi criada para facilitar a remoção de servidores que têm interesse em mudar de local de trabalho. 
Muitos servidores desejam trabalhar mais perto de sua casa. A Semana contou com uma série de atividades 
na sede da pasta e foi promovida em alusão ao Dia do Servidor Público.

NOVEMBRO

14/11 – Dia Mundial do Diabetes 
MUDANÇA DE HÁBITOS – Considerada uma das doenças que mais mata em todo mundo, o diabetes, 
atualmente, acomete mais de 13 milhões de brasileiros, o que corresponde a 6,9% da população, de acordo 
com dados da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD). No âmbito do Distrito Federal, estima-se que 150 
mil pessoas convivam com a doença, ou seja, 7% da população da capital. Como forma de chamar a atenção 
da população quanto à importância da detecção precoce e mudanças no hábito de vida das pessoas diagnos-
ticadas com a doença, a Secretaria de Saúde intensificou as ações no Dia do Mundial do Diabetes (2016).

20/11 – Dia do Biomédico
PIONEIRISMO – O secretário de Saúde, Humberto Fonseca, foi homenageado durante o II Encontro 
dos Biomédicos e Estudantes de Biomedicina do Distrito Federal (20/11/2017), celebrado no auditório da 
Câmara Legislativa em homenagem ao Dia do Biomédico. Humberto Fonseca foi o responsável por nomear 
os primeiros biomédicos para a Secretaria de Saúde. No evento, políticos e profissionais de saúde também 
foram homenageados pelo reconhecimento que deram à categoria e por atuarem na concretização da ativi-
dade na saúde pública do DF.

25/11 – Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue
SOLIDARIEDADE – O Hemocentro de Brasília celebrou o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue 
(2016) com a presença do governador Rodrigo Rollemberg e de representantes do Executivo local, incluindo 
secretários de Estado e diretores de órgãos do governo, que fizeram doação de sangue para estimular a população 
a praticar o gesto salvador de vidas. “É um ato de solidariedade, e as pessoas têm de perceber que doar não dói”, 
falou o governador, enquanto tinha o sangue coletado. Durante o evento, o secretário de Saúde, Humberto Fon-
seca, destacou a importância da mobilização como forma de manter os estoques do Hemocentro sempre abaste-
cidos. “Esta instituição atende a todos os hospitais públicos do DF e alguns hospitais privados. Essa iniciativa do 
governador de trazer todo o secretariado para doar é um símbolo, porque todos precisam estar unidos, não só a 
população”. O Hemocentro de Brasília funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 18h, no Setor Médico-Hos-
pitalar Norte (Quadra 3, Conjunto A, Bloco 3, Asa Norte). Todo o processo de doação dura, em média, uma hora 
e quinze minutos. A fundação também coleta plaquetas e cadastra doadores de medula óssea.

DEZEMBRO

1º /12 – Dia Mundial de Luta Contra Aids 
JOVENS – No contexto da comemoração pelo Dia Mundial de Combate à Aids (2017), a Secretaria de 
Saúde fez um alerta especial para o fato de ocorrer crescimento de casos de HIV e Aids nas faixas etárias 
mais jovens, entre 15 e 29 anos, embora, no geral, a curva tenha-se mantido estável nos últimos anos. Foi 
enfatizado o fortalecimento da prevenção, principalmente entre os mais jovens. Os dados sobre HIV/Aids 
no Distrito Federal foram divulgados com o objetivo de contribuir para o monitoramento de casos. Nesse 
sentido, subsidiam a gestão para a tomada de decisões baseadas em evidências e possibilitam adequações no 
planejamento das ações de controle dessas infecções.

COMITÊ – A criação de um comitê permanente de trabalho foi uma das principais resoluções referendadas 
pelas instituições que participaram do Seminário Dia Mundial de Luta Contra a Aids – Diálogo Institucional 
no Distrito Federal, realizado em 28 de novembro de 2016, no auditório do Hospital Materno-infantil de 
Brasília. Participaram do evento a Secretaria de Saúde, Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mu-
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lheres, Igualdade Racial, Conselho de Saúde, Fórum ONG/Aids, Ministério da Saúde e Programa Conjunto 
das Nações Unidas sobre HIV/Aids (Unaids).

05/12 – Dia Internacional do Voluntário
SOLIDARIEDADE – O Dia Internacional do Voluntário foi instituído pela Organização das Nações Uni-
das (ONU) em 1985. A data foi criada com o intuito de desenvolver o espírito de solidariedade nas pessoas, 
que são convidadas a colaborar com o desenvolvimento sustentável do planeta a partir de inúmeras ações. A 
Secretaria de Saúde do Distrito Federal conta com a participação de voluntários sociais e voluntários profis-
sionais cadastrados, que prestam serviços estritamente vinculados à sua área de atuação.

08/12 – Dia Nacional de Combate ao Aedes
FERRAMENTA NA WEB – O novo hotsite da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, “Brasília contra 
o Aedes”, entrou no ar no Dia Nacional de Combate ao Aedes (2017), quando foi aberta a campanha 
em todo o país e, no DF, a campanha distrital. Com linguagem simplificada e navegação fácil, o objetivo 
é que a ferramenta se torne aliada no combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chicungunya, 
já que a população poderá acessar tanto para comunicar a ocorrência de focos do mosquito quanto para 

obter informações. O hotsite possui, ainda, as seções: mitos e verdades, vídeos institucionais, perguntas 
frequentes, mapa das doenças, ações preventivas, unidades de atendimento, informes epidemiológicos e 
material de campanha.

VISTORIA – Com o mote “Sexta sem mosquito”, o Dia Nacional de Combate ao Aedes (2017) foi lançado 
com ações simultâneas em 18 estados brasileiros. O objetivo foi incentivar a realização de vistoria domici-
liar neste dia da semana. No Distrito Federal, a abertura da campanha distrital foi realizada no Caic de São 
Sebastião. Durante a solenidade, a capital federal recebeu, do Ministério da Saúde, duas caminhonetes para 
transporte das equipes de vigilância às residências. Apenas em 2017, mais de 1,5 milhão de imóveis foram 
vistoriados, o que contribuiu para a redução, em 77%, do número de casos da doença de 2016 para 2017.

Festas de Natal e Ano Novo
NATAL MUSICAL – Para proporcionar diversão e alegria aos pacientes, nas unidades públicas de saúde 
do Distrito Federal, a Gerência de Voluntariado da Secretaria de Saúde lançou o projeto “Natal Musical nos 
Hospitais” (dezembro de 2017). O objetivo foi reunir voluntários sociais que quisessem cantar ou tocar em 
locais como hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (Upas), Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Cen-
tros de Atenção Psicossocial (CAPS).

CAFÉ DA MANHÃ – A equipe de cuidados paliativos do Hospital de Base promoveu café da manhã nata-
lino, em 7 de dezembro de 2017, reunindo profissionais de saúde, pacientes e familiares. O ambulatório da 
unidade oferece consultas individuais e em grupo. São atendidos, mensalmente, cerca de 200 pacientes com 
doenças graves que ameaçam a vida, além de aproximadamente 600 familiares. No ambulatório, funciona o 
grupo de cuidadores e o acolhimento. A equipe também realiza a interconsulta. A ideia é oferecer conforto 
para os pacientes, bem como viabilizar a desinternação hospitalar. 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA – No final do mês de dezembro, as famílias se reúnem para comemorar o 
Natal e o Ano Novo e, tradicionalmente, realizam as ceias que marcam a passagem dessas datas. Nesse sen-
tido, a Subsecretaria de Vigilância à Saúde (SVS) sempre aponta quais os cuidados que se deve ter na hora 
da compra dos alimentos que fazem parte dessas celebrações. Além disso, a SVS reforça a fiscalização sobre 
produtos natalinos. 

NATAL DA UNIÃO – O Programa de Atenção e Vigilância às Pessoas em Situação de Violência (PAV) 
Flor de Lis, do Hospital Regional de Planaltina (HRP), encerrou as atividades do ano de 2016 com uma 
grande festa de confraternização. O “Natal da União” reuniu os servidores e as famílias atendidas pela equi-
pe. Os jovens que participam do programa receberam presentes das “madrinhas”, servidoras que aderiram 
ao projeto “Adote um Adolescente”. Já as crianças foram surpreendidas pelo Papai Noel, que alegrou a festa 
com vários presentes doados pela comunidade. O PAV Flor de Lis desenvolve ações integradas e interseto-
riais voltadas para a promoção da saúde e prevenção da violência.

PAPAI NOEL – Presentes, lanche especial e, é claro, a presença do Papai Noel marcaram o início das come-
morações natalinas de 2016 para mais de 300 crianças do Sol Nascente. Os pequenos, assim como suas fa-
mílias, são acompanhados pela equipe Estratégia Saúde da Família (ESF) número 27, a qual teve a iniciativa 
de fazer a festa e contou com a ajuda de servidores do Centro de Saúde 12, Núcleo de Atenção Domiciliar 
e Unidade de Pronto Atendimento de Samambaia.
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CONSIDERAÇÕES 
FINAIS

Não é fácil sintetizar ou destacar produtos e processos cons-
truídos, coletivamente, ao longo de quase três anos. Mas é 
necessário fazer emergir as marcas pelas quais a gestão será 
identificada ou evocada no futuro. Nessa perspectiva, para 

concluir este relatório, que teve como finalidade apresentar uma síntese 
dos feitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal entre março de 2016 
e dezembro de 2018, foram destacados seis grupos de evidências de efeti-
vidade que demonstram o bom desempenho da gestão.

1. GESTÃO PROMOTORA DE INCLUSÃO SOCIAL – Mudança do 
modelo assistencial da Atenção Primária à Saúde (CONVERTE-APS)
 A Atenção Primária foi fortalecida, no Distrito Federal, por meio 
da conversão do modelo tradicional para a Estratégia Saúde da Família 
(ESF). A migração do modelo começou em 15 de fevereiro de 2017 e, 
desde então, promoveu a ampliação de cobertura de 34% para 67,8%. 
Mais um milhão de pessoas passaram a ter acesso ao Saúde da Família. 
As novas contratações e o cadastro de novas equipes junto ao Ministério 
da Saúde permitiram o aumento de recursos repassados pelo Governo 
Federal. Também foram montadas equipes de saúde bucal, formadas por 
odontólogos e técnicos, que saltaram de 232 para 276, 20% a mais. 

2. GESTÃO IMPULSIONADA PELA MODERNIZAÇÃO – Cria-
ção do Instituto Hospital de Base 
 O povo de Brasília ganhou com a mudança desenvolvida na nova 
estrutura administrativa do Instituto Hospital de Base (IHB). Hoje, está 
em funcionamento um modelo de gestão moderno, ágil, transparente, ba-
seado em resultados e que teve aprovação unânime do Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal.  O prazo médio de compra de insumos do IHB caiu 
de oito meses para menos de 45 dias. E por valores menores que os ob-
tidos nas licitações da Secretaria Estadual de Saúde do DF.  Além disso, 
foram reabertos 107 leitos, dez leitos de UTI e seis salas de cirurgia, tota-
lizando 12 em funcionamento. O Instituto Hospital de Base aumentou os 
atendimentos e diminuiu as filas.  O Base passou de 20 mil atendimentos 
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por mês para 29 mil atendimentos mensais em pronto-socorro. Houve a reabertura de centros cirúrgicos, 
ampliação de leitos de enfermaria, redução da taxa de suspensão de cirurgias e da espera dos pacientes pelos 
procedimentos. As melhorias refletem nos indicadores de qualidade, e a satisfação do usuário na emergência, 
por exemplo, subiu de 30% para 67% no curto período de 10 meses.  

3. GESTÃO COMPROMETIDA COM A CONTINUIDADE DO CUIDADO – Criação do Com-
plexo Regulador
 A criação do Complexo Regulador do Distrito Federal (CRDF), pelo Decreto nº 38.488, de 13 de 
setembro de 2017, o primeiro que a SES já teve, representa um grande avanço na organização da rede de 
atenção à saúde do DF. Além de fortalecer a Atenção Primária, organiza o acesso da população aos ambu-
latórios de especialidade e à rede hospitalar.  A implantação de uma central de regulação como estratégia de 
gestão em saúde pública permite o monitoramento da disponibilidade de vagas em atendimento especializa-
do e de leitos, tornando mais ágil a marcação de consultas e exames. Além disso, possibilita a transferência 
de pacientes em estado grave de saúde e que precisam de cuidados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
ou de procedimentos complexos, como cirurgias cardíacas e neurológicas. Houve impacto substancial nas 
filas de consulta em cirurgia pediátrica e em oncologia clínica, como decorrência da ordenação da fila pelo 
serviço regulador e pelo aumento na oferta de vagas, respectivamente. A cirurgia cardíaca eletiva já é 100% 
regulada, a cirurgia de cabeça e pescoço iniciou sua regulação em novembro de 2018 e as outras três estão 
em fase de compilação dos dados para início efetivo do processo de regulação.  

4. GESTÃO COM FOCO NA QUALIDADE E AGILIDADE DO ATENDIMENTO – Redução de 
filas e aumento de cobertura de consultas e exames 
 As mudanças nos processos de trabalho promoveram impacto para melhor nas longas filas de aten-
dimento. A Secretaria de Saúde zerou a fila de pacientes que esperavam pela consulta em Oncologia Clínica 
no Distrito Federal. O número havia chegado a mais de 740 pacientes em fevereiro de 2016. A conquista 
foi possível graças à implementação da Capela de Fluxo Laminar, no Instituto Hospital de Base, e à inaugu-
ração de outra no Hospital Regional de Taguatinga. Outro dado importante, com relação ao tratamento de 
câncer, é que, hoje, garante-se o atendimento imediato aos pacientes com prioridade vermelha e, para todos 
os demais, o cumprimento do prazo legal de 60 dias, estabelecido pela Lei nº 12.732, de 22 de novembro 
2012.  Em julho de 2017, a Secretaria de Saúde anunciou que estava zerada a fila de espera para exames de 
mamografia, que era de mais de 10 mil mulheres. Hoje, existe a capacidade de se fazer 6 mil mamografias 
por mês, e a demanda é de cerca de 2.700. 

5. GESTÃO SUSTENTADA NA EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS E FERRAMENTAS DE TRA-
BALHO – Redução significativa das despesas sem cobertura contratual 
 Em 2016, início da gestão, havia um grande número de serviços prestados sem cobertura contratual. 
Esses itens representavam uma despesa de mais de R$ 55 milhões por mês, um total de mais de R$ 670 mi-
lhões anuais. Várias medidas foram implementadas, incluindo licitações, e, quando não foi possível, foram 
realizadas contratações emergenciais bem justificadas, além da publicação de um manual de contratações, 
que reduziu o tempo e promoveu transparência às contratações. Nesse sentido, no mês de dezembro de 
2018, a despesa sem contrato foi reduzida para cerca de R$ 445 mil mensais. E, após a conclusão da contra-

tação do serviço de alimentação do Hospital de Apoio, chegou-se a R$ 281 mil mensais, o que corresponde 
a 99,96% de redução de despesas sem cobertura, em dois anos de gestão. 

Secretaria de Saúde reassume a UTI do Hospital Regional de Santa Maria
 Uma das despesas indenizatórias solucionadas refere-se à UTI do Hospital Regional de Santa Ma-
ria (HRSM), que procedia de um contrato realizado na época da Real Sociedade Espanhola. Havia decisão 
judicial proibindo nova contratação e já tinham sido realizados nove concursos, ao longo de sete anos, para 
tentar reassumir aquela unidade. Foi realizado, em tempo recorde, um novo concurso em 2018. Entre mar-
ço e julho de 2018, foram lotados 106 médicos na Região de Saúde Sul, sendo que 90% destes foram para 
a retomada dos serviços das UTIs do HRSM.  Isso permitiu, enfim, reassumir a UTI de Santa Maria com 
recursos próprios, cumprindo as decisões judiciais e eliminando, também, essa despesa indenizatória, que 
era próxima de R$ 50 milhões por ano. 

GESTÃO COMPROMETIDA COM A TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES – Disponibili-
zação de dados para a população em sistemas informatizados
 Pela primeira vez em sua história, a Secretaria de Saúde recebeu, em 5 de dezembro de 2018, no Palácio 
do Buriti, o prêmio “Índice de Transparência Ativa”, da Controladoria-Geral do DF. Esse prêmio reconhece 
que a pasta atingiu 100% de transparência ativa, pois disponibilizou as informações nos sistemas informati-
zados sem precisar ser demandada. A Secretaria de Saúde foi o primeiro órgão e, por enquanto, o único do 
Governo de Brasília a ter uma unidade descentralizada da Controladoria-Geral do DF (CGDF). O setor foi 
instituído por meio do Decreto nº 38.115/17.  Porém, o maior trunfo da pasta para tornar a gestão transparen-
te e acessível a todos é o Portal Sala de Situação DF, disponibilizado em julho de 2018. O site traz informações 
sobre assistência, estrutura, vigilância, entre outros assuntos, tudo atualizado em tempo real, pois os elementos 
são extraídos, automaticamente, dos bancos de dados da secretaria.  Com alguns cliques, qualquer pessoa pode 
verificar a localização geográfica das unidades públicas de atendimento, mapas, prestação de contas em relação 
ao orçamento; dados epidemiológicos, como dengue, sífilis, Aids/HIV; e número de atendimentos na área 
hospitalar e ambulatorial, entre muitos outros.  O portal aumentou, de imediato, em 73% a transparência ativa 
da Secretaria de Saúde, contribuindo, significativamente, para que fossem atingidos os 100%. 
 Finalmente, como se demonstrou ao longo do relatório, muito já foi feito, mas ainda há muito a fa-
zer. Por um lado, não se reforçou aqui a ilusão de que o sistema esteja funcionando com perfeição. Mas por 
outro lado, reconheceu-se que as ações desenvolvidas impactaram, positivamente, nas grandes ideias-força 
da gestão pública na área da saúde: inclusão social, equidade, acesso ao cuidado integral, regulação do siste-
ma, excelência técnica, satisfação do usuário, controle social, eficiência no uso dos recursos, modernização 
administrativa, disponibilização de ferramentas para melhoria dos processos de trabalho, transparência das 
informações, fortalecimento da cidadania, entre outras.
 Os seis grupos de evidências, que comprovaram a boa atuação da gestão, daqui a pouco estarão 
integrando narrativas ainda incompletas, mas robustas e reveladoras, de transformações significativas na 
história da saúde pública do Distrito Federal. Assim serão lembrados. Isso constitui uma aposta dos que 
participaram, cotidianamente, da promoção, proteção, recuperação e reabilitação de um bem maior, que é a 
saúde da população.
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