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Brasília, 07 de abril de 2020.

Ao Senhor

Sérgio Gomes de Andrade

Presidente do CREFITO

presidente@crefito11.gov.br

 

  

Assunto: Ofício resposta ao Ofício GABPRE 57/2020

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23522.009037/2020-61.

  

Senhor Presidente,

  

Considerando que as diretrizes da Rede Ebserh prevê que os Hospitais Universitários Federais mantenham leitos de retaguarda com possibilidade de ventilação mecânica, para priorizar o atendimento de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em caso
de colapso do sistema de saúde;

Considerando que os ambientes de cuidado crítico já existentes serão preservados para manutenção da assistência de outras enfermidades, as quais no período da pandemia não irão se extinguir, e apresentam taxas de morbimortalidade historicamente elevadas;

Considerando que leitos de terapia intensiva se comportam como recurso escasso no Distrito Federal, estão em sua maioria regulados, com gerenciamento exclusivo da Secretaria de Estado da Saúde, como recomendam as boas práticas;

Considerando que este nosocômio, através do seu plano de contingência adaptou para acolhimento de pacientes com (SRAG) a sala vermelha da Unidade de Pronto-Socorro, que atualmente conta com 10 leitos de suporte para proporcionar ventilação mecânica;

Considerando que o local já passou por intervenções de infraestrutura e processos para permitir o acesso de pacientes e profissionais de forma unidirecional, com o objetivo de evitar a contaminação entre as áreas limpas e aquelas destinadas ao isolamento e tratamento dos
usuários do SUS;

Diante das considerações elencadas e, em atenção ao Ofício GABPRE nº 57/2020, vimos respeitosamente informar que todos os colaboradores envolvidos na assistência desse ambiente estarão contemplados pelo regime de insalubridade em seu grau máximo, conforme
preconizado por legislação distrital, bem como por instrução normativa interna da Ebserh.

  Atenciosamente,

PAULO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO
Gerente Administrativo

Documento assinado eletronicamente por Paulo Mendes de Oliveira Castro, Gerente, em 07/04/2020, às 12:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 6107587 e o código CRC
268F4DAB.
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