
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletim nº 28, 18 de Março de 2020 

(EDIÇÃO ORDINÁRIA) 



 

APRESENTAÇÃO 

Prezados, 

 

Definido pelo diretor-presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito 

Federal, comunicamos que todas as diretorias do IGESDF devem enviar para a Assessoria de 

Comunicação (ascom@igesdf.org.br), diariamente, informações acerca das ações de suas 

superintendências, gerências e chefias a fim de que sejam publicadas em um boletim 

informativo. 

 

O Boletim do IGESDF será publicado diariamente com as informações administrativas como 

resoluções do conselho, normas e processos, movimentação de pessoal e agendas (eventos, 

reuniões), entre outras informações essenciais para conhecimento da gestão administrativa do 

instituto.   

 

Para divulgação dos assuntos no Boletim, os setores deverão preparar uma Nota para Boletim, 

assinada pelo respectivo chefe.  

 

Todos devem tomar conhecimento do Boletim diariamente, não podendo alegar o 

desconhecimento do que foi publicado para justificar o não cumprimento das determinações 

divulgadas.   

 

1ª PARTE: PRESIDÊNCIA  

 

 

 

2° PARTE: VICE-PRESIDÊNCIA  

 

 



 

3° PARTE: ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO  

 

 

 

4° PARTE: ADMINISTRAÇÃO  

- PONTO FACULTATIVO 

O Decreto 40.528, de 15 de março de 2020, estabelece ponto facultativo no âmbito da administração 

pública direta e indireta do Distrito Federal, e dá outras providências em relação a condutas 

preventivas contra o novo vírus, COVID-19. O mesmo decreto estabelece, todavia, que o ponto 

facultativo não se estende à área da saúde. Nesse sentido, o IGESDF reforça o seu compromisso com a 

população e continuará com suas atividades, pronto a acolher a comunidade do DF, prestando 

instruções e atendimento humanizado. Sabemos que esse é um momento delicado para todos e, por 

essa razão, pedimos que fiquem atentos às instruções de higiene e segurança. 

 

5° PARTE: LOGÍSTICA E SERVIÇOS  

 

 

6° PARTE: ASSISTÊNCIA 

- AMBULATÓRIO 

Considerando o Plano de Contingência do Covid-19 do Hospital de Base, e, visando controlar o fluxo no 

ambulatório informamos que:  

 Os pacientes em pré-atendimento com orientação na recepção, onde se faz a identificação e 

confirmação do agendamento, terá direito no máximo de um acompanhante. Seguindo a 

"portaria nº 1.820/2009 do Ministério da Saúde prevê ao paciente “o direito a acompanhante, 

pessoa de sua livre escolha, nas consultas e nos exames” e também assegura “o direito a 

acompanhante, nos casos de internação, nos casos previstos em lei, assim como naqueles em 

que a autonomia da pessoa estiver comprometida”.  

 Transitar nos corredores do ambulatório apenas os paciente agendados;  



 

 A entrada de pedestres pelos acessos do Ambulatório, no caso de colaboradores e terceirizados 

será redirecionada para as entradas do prédio da internação, bem como para os acessos de 

pedestres da guarita 02 e guarita 01 informados no processo SEI nº 04016-00021440/2020-34. 

Quanto a saída, o servidor não terá restrição. 

 Todas as cinco ilhas estarão funcionando para fazer o primeiro atendimento do paciente 

independente da clinica;  

 Haverá um atendente da APECÊ em cada clínica (janela) recepcionando e marcando os retornos 

dos pacientes;  

 Na recepção no balcão central de informações na entrada do ambulatório são quatro 

atendentes da APECÊ 

 O fluxo será organizado por dois colaboradores do Humanizar;  

 Os Voluntários e Doadores da Oncologia, serão identificados de forma diferenciada para acesso 

ao ambulatório. 

 

- VISITANTES 

O Hospital de Base seguirá as orientações da última atualização do Plano de Contingência da SES para 

VISITAS HOSPITALARES. 

 São proibidas as visitas aos pacientes diagnosticados com Covid-19 nas Unidades de Internação 

e de Terapia Intensiva do Distrito Federal, até que haja liberação pelo COE Covid-19 do Distrito 

Federal. 

 Ficam limitadas visitas aos pacientes internados com outras patologias ou no pós-operatório de 

cirurgias de emergência, Urgência ou eletivas nas Unidades de Internação e de Terapia 

Intensiva do Distrito Federal, a somente uma pessoa, preferencialmente mais jovens. 

 Os gestores locais deverão organizar horários diferentes de visitas, para evitar aglomerações, e, 

se possível, alternar os dias de visitas. 

Além disso, destacamos que OS PACIENTES COM ACOMPANHANTES NÃO TERÃO DIREITO A VISITAS E 

AS VISITAS PARA OS DEMAIS ESTÃO LIMITADAS A UMA PESSOA POR DIA. 

 

 



 

7° PARTE: ASSESSORIAS 

- RESOLUÇÃO DP.RDE.008/2020 – TELETRABALHO  

A Assessoria de Compliance informa que, considerando as recentes alterações legislativas, deliberações 

oriundas do Comitê de Combate ao Coronavírus e Diretoria Executiva fica autorizada a adoção do 

regime de trabalho remoto, o Teletrabalho, no âmbito do IGESDF, nos termos da Resolução 

DP.RDE.008/2020. O texto da Resolução e Anexos que a compõem está disponível no processo SEI nº 

04016-00021595/2020-71. 

 

8° PARTE: DIVERSOS 

- PLATAFORMA PARA REUNIÕES ON-LINE 

Atendendo à RESOLUÇÃO SEI-GDF N.º 007/2020, a TI do IGESDF disponibilizará acesso ao Microsoft 

Teams para colaboradores que necessitarem adotar às medidas temporárias e urgentes de prevenção e 

controle de riscos e danos à saúde, com o intuito de evitar a disseminação da doença, e por isso 

precisarão realizar reuniões on-line. O Microsoft Teams é uma plataforma unificada de comunicação e 

colaboração que combina bate-papo, videoconferências, armazenamento de arquivos e integração de 

aplicativos no local de trabalho. Neste caso, esta solução será usada com a finalidade de promover 

reuniões on-line, embora não esteja limitada somente a isso. Para criar reuniões on-line no Microsoft 

Teams o usuário deve acessar a conta de e-mail do IGESDF, e por isso necessitará ter uma conta de e-

mail corporativa do Instituto. Porém, para acessar a reunião não será necessário ter o e-mail 

corporativo, ou seja, qualquer e-mail (gmail, hotmail, yahoo e outros) poderá acessar através do link 

gerado e compartilhado pelo organizador da reunião. Obs: Para interação com os participantes com 

áudio e vídeo para desktops é necessário ter instalado uma webcam e microfone. Para notebooks, os 

modelos disponibilizados pelo IGESDF já possuem os recursos necessários. Os procedimentos que 

orientam o uso da plataforma estão disponíveis na intranet: Documentos/TI 

 


