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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal

Assessoria Técnica do DSAP

 

Circular n.º 1/2020 - PMDF/DSAP/ATJ Brasília-DF, 12 de março de 2020

CIRCULAR Nº 01/2020

 

ORIENTAÇÃO AOS USUÁRIOS DO CENTRO
MÉDICO, CENTRO ODONTOLÓGICO, CENTRO
DE PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA,
CENTRO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA, SERVIÇO
DE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA E CENTRO DE
PERÍCIAS E SAÚDE OCUPACIONAL DA PMDF
CONSIDERANDO A PANDEMIA DO NOVO
CORONAVÍRUS (COVID-19).

 

Considerando que no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde
classificou como pandemia o estado epidemiológico do novo Coronavírus;

Considerando que o Centro Médico da PMDF (CMED), o Centro Odontológico (CO), o
Centro de Promoção de Qualidade de Vida (CPQV), o Centro de Perícias e Saúde Ocupacional (CPSO),  o
Centro de Capacitação Física (CCF) e o Serviço de Assistência Religiosa (SAR) fazem atendimento
exclusivamente programado;

Considerando que o Governador do Distrito Federal fez publicar o Decreto 40.475, no
DODF do dia 28 de fevereiro de 2020, declarando a situação de emergência no âmbito da saúde pública
do Distrito Federal, pelo período de cento e oitenta (180) dias, devido ao risco de pandemia do novo
Coronavírus (COVID-19);

Considerando que o Decreto 40.509, publicado no DODF em 11 de março de 2020,
preconiza medidas de prevenção de transmissão em ambientes públicos e privados, com suspensão de
a�vidades escolares e reuniões de grupos de mais de 100 pessoas;

Considerando a necessidade da manutenção dos atendimentos ambulatoriais e periciais
agendados e de se evitar proliferação da infecção entre os policiais militares, dependentes e pensionistas
nos ambientes do CMED, CO, CPQV, CPSO, CCF e SAR;

 

O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL RESOLVE:

 

1) Estabelecer que enquanto durar a situação de emergência no Distrito Federal, os
policiais que receberem atestado médico por mo�vo de suspeita ou confirmação de infecção pelo novo
Coronavirus, ficam dispensados de homologarem o atestado no CPSO.

2) Os policiais que se enquadrarem, na situação acima descrita, deverão digitalizar seus
atestados médicos e encaminhá-los, por processo eletrônico do SEI, às SADs das UPMS às quais estão
subordinados, bem como, à SAD do CPSO, na caixa SEI "DSAP/CPSO/PROT".

3) Orientar que os pacientes com sintomas respiratórios agudos (febre, tosse, dor de
garganta, coriza e/ou dificuldade respiratória) não se dirijam ao CMED, CO, CPQV, CPSO, e SAR em busca
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de atendimento, tampouco compareçam a a�vidades agendadas como consultas, exames, teste de
ap�dão �sica ou reuniões, devendo entrar em contato telefônico, ou por outro meio, para o respec�vo
setor e informar o mo�vo de sua ausência.

4) Informar que quaisquer usuários do sistema de saúde que apresentem os sintomas
respiratórios acima descritos e �verem a necessidade de comparer ao CMED, CO, CPQV ou CPSO deverão
se iden�ficar e informar sua situação na recepção desses órgãos, solicitar máscara facial e aguardar o
atendimento em sala reservada, u�lizando a máscara enquanto permanecerem no ambiente.

 

 

JULIAN ROCHA PONTES- CEL QOPM

Comandante-Geral da PMDF

 

Documento assinado eletronicamente por JULIAN ROCHA PONTES - CEL QOPM, Matr.0050178-
6, Comandante Geral, em 12/03/2020, às 20:54, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 37008536 código CRC= B000B719.
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