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NOTA DE ALERTA DO CONSELHO DE SAÚDE DO DF À POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

 

O CSDF urge esclarecer a população distrital que a sua assistência à saúde está em iminente risco de 

colapso em face as inovadoras decisões Nº 3.926, de 2017, e Nº 659, de 2018, do Tribunal de Contas 

do DF, que tratam da proibição de jornadas de trabalho maiores que 12 horas, obrigatoriedade de 

intervalos interjornadas superiores a 11 horas e limitação de horas-extras a até duas horas/dia. 

 

A Secretaria de Saúde do DF possui um grande contingente de servidores com duplo vínculo laboral, 

conforme direito constitucional, além de também relevante grupo de servidores residentes fora do DF. 

Todos eles terão escalas de trabalho, considerando as necessidades dos serviços, ou 

incompatibilizadas ou inviabilizadas. 

 

Todos os serviços de Urgência e Emergência Hospitalares, SAMU, UPAs, Unidades de Terapia Intensiva 

(UTIs), Unidades de Apoio Diagnóstico, Assistência Hemoterápica, dentre outros, serão impactados 

penosamente com escalas incompletas, ou seja, funcionarão apenas parcialmente ou serão fechados. 

A Escola Superior de Ciências de Saúde (ESCS), considerada uma das melhores do país e vocacionada 

para formação de profissionais assistentes do SUSDF, será obrigada a fechar as portas devido à 

impossibilidade de cumprimento das escalas de trabalho pelos docentes. 

 

As decisões são incompreensíveis, tanto no aspecto constitucional, que não faz qualquer restrição à 

jornada diária de trabalho, quanto à ordenação institucional de escalas laborais do GDF e demais 

unidades da federação.  

 

Áreas essenciais do serviço público, por exemplo, Corpo de Bombeiros, Polícias Civil e Militar 

funcionam, sem prejuízos à prestação de serviços ou aos trabalhadores, em escalas similares ou mais 

extensas que as consolidadas e historicamente realizadas na saúde pública do DF e do país. 

 

Sendo assim, o CSDF manifesta, particularmente sensibilizado com o pânico dos usuários, do corpo de 

trabalho (médicos, enfermeiros, técnicos, farmacêuticos, dentistas, agentes de saúde, especialistas em 

saúde, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, biomédicos, terapeutas ocupacionais, etc.) bem 

como dos gestores da SESDF, sua extremada preocupação. 

 

Aprovada por Decisão Plenária do CSDF. 

Subscrevem: usuários, trabalhadores e gestores do SUSDF. 

 


