Ofício n. 148-2020 – Circular

Florianópolis, 17 de março de 2020.

Senhor Diretor,
Considerando o cenário atual da pandemia por nCoV-2019, as recomendações emitidas
pelo COES – Centro de Operações de Emergências em Saúde desta Secretaria de Estado da Saúde e
a necessidade de ações imediatas de prevenção e organização da assistência hospitalar para
pacientes acometidos por nCoV-2019 em Santa Catarina, encaminhamos as determinações para
toda a rede hospitalar:
1. Todas as unidades hospitalares, incluindo hospitais próprios, hospitais administrados por
Organizações Sociais e Hospitais Contratualizados devem estar preparados para receber
pacientes críticos nCoV-2019 no setor de emergência e unidades de internação em
isolamento;
2. As unidades hospitalares devem reservar minimamente 1/10 leitos de UTI exclusivamente
para receber casos críticos de nCoV-2019 a partir desta data;
3. As unidades hospitalares devem adiar todos os procedimentos cirúrgicos eletivos que
demandem reserva de leito de UTI a partir de 20 de março de 2020 por 30 dias ou até
segunda ordem, exceto para cirurgias tempo sensível como cirurgias oncológicas e
transplantes;
4. As unidades hospitalares devem adiar todas as consultas ambulatoriais eletivas e exames
eletivos e outros procedimentos eletivos, a partir desta data e até segunda ordem, para
reduzir a circulação de pessoas em ambiente hospitalar, exceto para procedimentos tempo
sensível como consultas e exames oncológicos, consultas pré e pós transplante, hemodiálise
e pré-natal;
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5. As unidades hospitalares ficarão responsáveis pelo reagendamento dos procedimentos
eletivos (consultas, exames e cirurgias) em data oportuna;
6. Os agendamentos de novos procedimentos cirúrgicos eletivos pelas Centrais Regionais de
Regulação de Internações Hospitalares e de novas consultas e exames eletivos pela Central
Estadual de Regulação Ambulatorial estão suspensos a partir desta data, por 30 dias ou até
segunda ordem;
7. As unidades hospitalares com leitos de UTI devem intensificar a utilização de unidades
hospitalares de menor complexidade com leitos de retaguarda e cuidados prolongados,
contingenciando leitos de unidades de internação (enfermaria) para nCoV-2019;
8. As unidades hospitalares devem assumir medidas que visem reduzir a circulação de pessoas
principalmente visitantes e observar o distanciamento interpessoal preconizado
prioritariamente em filas e salas de espera;
9. As unidades hospitalares devem assumir medidas que visem a segurança do paciente e dos
profissionais da saúde;
10. As Demandas de pacientes com sintomas respiratórios decorrente de infecção humana pelo
nCoV-2019 que demandarem por leito de UTI, deverão ser encaminhadas pelas Centrais
Macrorregionais de Internação Hospitalares (CRIH/MR) para autorização/conhecimento da
Central Estadual de Regulação (CERIH), mesmo quando se tratar de demanda da própria
Unidade ou vaga disponibilizada pela Central Macrorregional de Internações.
Orientamos que as informações atualizadas sobre o assunto poderão ser obtidas no endereço:
http://www.saude.sc.gov.br/coronavirus/index.html

Atenciosamente,

[assinado digitalmente]

Helton de Souza Zeferino
Secretário de Estado da Saúde

Red.GABS/CRRS
Rua Esteves Júnior, 160 – 7º andar. Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130
Telefones: (48) 3664-8847 /3664 8848
e-mail: apoiogabs@saude.sc.gov.br

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HELTON DE SOUZA ZEFERINO em 17/03/2020 às 12:00:04, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00032865/2020 e o código 5T01QGZ8.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GABINETE

3

