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Agrande preocupação, atualmente, é a
questão da segunda onda da pandemia.
Vemos que na Europa isso é uma reali-
dade. ComooGDF está se preparando?
Nós não temos uma vacina e não

temos um medicamento eficaz no
combate a esse vírus. Nós trabalha-
mos em cima dos comportamentos
da transmissão do vírus no país, aqui,
no Distrito Federal e, também, em
outros países, principalmente, da Eu-
ropa, onde a gente observou, no prin-
cípio, uma escalada muito alta de
transmissão do vírus formando um
pico e, logo em seguida, esse pico di-
minuindo. E, aqui, em Brasília, prin-
cipalmente, a gente teve o pico, de-
pois uma manutenção de um platô
que perdurou por mais de 30 dias. Is-
so nos traz uma diferença em relação
às transmissões. E, temos caracterís-
ticas de climas diferentes. Na Europa,
retornou a segunda onda no período
do outono para o inverno e, aqui, a
gente entra, agora, no período do ve-
rão. Mesmo assim, a Secretaria de
Saúde do Distrito Federal, no final do
mês de outubro, reuniu a equipe e
elaboramos dois métodos diferentes
para iniciar o combate a uma segun-
da onda. A primeira delas é o inquéri-
to epidemiológico que nós estamos
realizando juntamente ao Sesc (Ser-
viço Social do Comércio), que partici-
pa com o pessoal e com a doação de
kits de testes rápidos; e à Subsecreta-
ria deVigilância em Saúde do Distrito
Federal, na elaboração desse inquéri-
to. Nós vamos às 34 regiões adminis-
trativas e sorteamos 230 pessoas por
cada RA para que elas possam reali-
zar os exames. Então, a gente define
se essas pessoas apresentam anticor-
pos de imunidade ou não. Ou, se
apresentam anticorpos do início da
infecção. Com isso, a gente poderá
dizer como o vírus caminhou, qual o
comportamento atual e como será
daqui para frente.

Ficamais fácil tomar decisões a partir
dessas informações?
Ficamuito fácil quando a gente tem

essa pesquisa realizada. Por outro lado,
nós trabalhamos com oMinistério da
Saúde, conseguimos testes rápidos
junto à Fiocruz. Disponibilizaremos
150mil testes nas 172 unidades básicas
de saúde (UBSs) do Distrito Federal.
Então, todas as pessoas que tiverem
sintomatologia ou tiveram contato
com alguém que tem a covid-19 pode-
rão realizar os seus exames. Quando
esses testes derempositivos, nósmoni-
toraremos esses pacientes para verifi-
car se eles necessitam de internação.
Como isso vai ser observado? Nós te-
mos 600 oxímetros distribuídos na re-
deeanalisaremosa saturaçãodeoxigê-
nio desses pacientes. Se eles estiverem
com a saturação baixa ou baixando, a
gente vai encaminhá-losparaumauni-
dade hospitalar nossa para que pos-
sam ser acompanhados. Caso eles não
tenham sintomatologia e tenhamuma
saturação boa, serão encaminhados
para casa e orientados a ficar em isola-
mentopor 10 dias.

Ogovernador afirmouque, se tiver uma
segunda onda, o sistemade saúde
temcapacidade para reagir a esse
acontecimento. A gente pode ter
essa segurança, de fato?
Hoje, nós temos, no GDF, 407 leitos

de UTI (unidade de terapia intensiva)
e 311 leitos de enfermaria, todos dis-
poníveis para atender pacientes com

covid-19. O que a gente tem, nesse
momento, na Sala de Situação, é que
45% desses leitos estão ocupados. En-
tão, estamos em uma situação confor-
tável. Tivemos a desmobilização de
leitos. Hoje, nós temos 2.712 leitos de
enfermaria não covid e 411 leitos de
UTI não covid. Também, temos 541
leitos de emergência para atendimen-
tos não covid. Então, estamos em um
momento, ainda, sob controle, em re-
lação aos leitos disponíveis. E, logica-
mente, a gente tem o sonho, lá na
frente, de que esses 407 leitos de UTI
de covid passem a ser de não covid
brevemente, quando a gente tiver a
vacina. Então, teremos leitos disponí-
veis para atender todos os pacientes
doDistrito Federal e do Entorno.

NoGoverno Federal, houve uma
polêmica em relação à questão da
vacina, ainda existe umadificuldade
para definir o que será feito. OGDF
está preparado para tomar a frente
nisso, teria como fazer a compra
dessas vacinas por conta própria?
Caso haja necessidade da popula-

ção do GDF ter uma vacina disponí-
vel, tomaremos a iniciativa de fazer
aquisições das vacinas. Mas, isso, ca-
so haja uma possibilidade muito re-

mota, de não estar disponível para
nós. Apostamos muito na organiza-
ção doMinistério da Saúde e sabemos
que eles estão fazendo um trabalho
excelente. Mas, caso haja algum con-
tratempo, estaremos preparados para
a aquisição da vacina e poder utilizá-
la na nossa população.

Em relação a outras doenças,
como estão as cirurgias noDF?
ODF continua realizando cirurgias

normalmente, apesar de termos solici-
tado umaparalisação nas cirurgias ele-
tivas em decorrência da utilização de
grande parte dosmedicamentos para a
intubação de pacientes com covid-19.
Esse medicamento faltou no mundo
inteiro, mas a gente continuou reali-
zando as nossas cirurgias de acordo
com a necessidade. Até o final de agos-
to, realizamos 44mil cirurgias eletivas
noDistrito Federal. No ano passado, fi-
zemos um trabalho intensivo para ci-
rurgias eletivas e realizamos 67 mil
operações eletivas. Se a gente fizer um
levantamento de utilização de cirur-
gias que não necessitam de intubação
dospacientes, chegaremosa66mil, até
31 de dezembro. Então, estará bem
compatível com o ano passado, mes-
mo tendo pandemia. São 44mil cirur-

gias importantes, que foram realizadas
dentro da Secretaria de Saúde.

Recentemente, houve umagrande
preocupação em relação ao ICDF
coma cirurgia de algumas crianças.
Comoestá a situação hoje?
Nósparticipamos, desdeanossa vol-

ta, no final de agosto, de várias reuniões
comoMinistério Público, comaDefen-
soria Pública, comoTribunal de Justiça,
porquenós tínhamosum inquérito civil
em andamento e fizemos várias ade-
quações em relação às cirurgias cardía-
co-infantil, que é o quemais nos preo-
cupa nomomento. Estivemos com al-
guns cirurgiões cardíaco-pediátricos e
deUTI para que a gente pudesse ter al-
gumas resoluções. Fizemosopagamen-
to de R$ 3,5milhões para o ICDF, para
que eles não parassem. E, descobrimos
que a gente poderia oferecer alguns in-
sumosnecessários para que as cirurgias
pudessem ser retomadas. Essa lista será
encaminhada, hoje (ontem), para a Se-
cretaria de Saúde e disponibilizaremos
insumos básicos para as cirurgias car-
díacas do ICDF. A nossa equipe está to-
da preparada para que a gente possa
atender às solicitações judiciais, assim
como dessas 100 crianças que estão
aguardandocirurgias.

>> entrevistaOSNEIOKUMOTO, SECRETÁRIODESAÚDEDODISTRITOFEDERAL

“Tomaremosainiciativade
fazeraquisiçõesdasvacinas”
» TAINÁ SEIXAS

Em entrevista ao CB.Poder, parce-
ria da TV Brasília com o Correio Brazi-
liense, o secretário de Saúde do Distrito
Federal, Osnei Okumoto, analisou, on-

tem, o cenário da saúde pública da ca-
pital em meio à pandemia de covid-19.
Segundo ele, o Governo do Distrito Fe-
deral (GDF) está equipado para uma
eventual segunda onda de pandemia e
complementou: “caso haja algum con-

tratempo, estaremos preparados para a
aquisição da vacina e poder utilizá-la
na nossa população”.

A pasta trabalha, atualmente, em
uma pesquisa epidemiológica para ava-
liar a quantidade de pessoas que tiveram

contato com o vírus. Osnei garantiu que
a secretaria está abastecida de testes para
quem estiver com sintomas.

O secretário de Saúde avaliou a
atuação da rede pública em relação
às cirurgias eletivas, que chegaram a

ser suspensas no início da pandemia,
e às cirurgias cardíacas-pediátricas,
no Instituto de Cardiologia do Distri-
to Federal (ICDF), que tem recebido
intimações judiciais pelo descumpri-
mento do cronograma de cirurgias.

AoCB.Poder,Osnei garantiuqueacapital temcondiçõesdeenfrentarumapossível segundaondadacovid-19eafirmouqueoGDFpode
investir na imunizaçãodapopulação, casooExecutivo federalnão forneçaoproduto. Ele fezumbalanço sobreas cirurgias eletivas

Disponibilizaremos 150mil testes nas 172 unidades básicas de saúde (UBSs) do
Distrito Federal. Então, todas as pessoas que tiveremsintomatologia ou tiveram
contato comalguémque tema covid-19 poderão realizar os seus exames”

22mil
Cirurgias eletivas até o fimdo ano
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