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Ministério da Saúde
Secretaria Especial de Saúde Indígena

Departamento de Atenção à Saúde Indígena
Coordenação de Gestão da Atenção da Saúde Indígena

  

NOTA TÉCNICA Nº 22/2020-COGASI/DASI/SESAI/MS

  

1. ASSUNTO

1.1. Esta nota des�na-se a orientar os profissionais das Casas de Saúde Indígena (CASAI) dos 34
Distritos Sanitários Especial Indígena, bem como das CASAI Nacionais, sobre as medidas de prevenção e
controle da pandemia de COVID-19.

2. ANÁLISE

2.1. Diante da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) ocasionada
pela epidemia de COVID-19, orienta-se às CASAI a adotarem medidas de prevenção e controle
recomendadas pelo Ministério da Saúde para reduzir o contágio da COVID-19 em indígenas e risco
ocupacional aos trabalhadores da saúde indígena.

3. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA AS CASAI

3.1. Devem ser realizadas ações de educação em saúde para os usuários e trabalhadores das
CASAI, preferencialmente em locais abertos, mantendo-se a distância recomendada sobre as medidas de
prevenção e controle para a COVID-19. Deve-se, nessas ocasiões, evitar aglomerações e ambientes
fechados.

3.2. Devem ser confeccionados materiais informa�vos para os usuários, em linguagem
adequada, nas dependências das CASAI.  

3.3. Recomenda-se a instalação de dispensadores de álcool em gel a 70% em todos os
ambientes de uso comum das CASAI.

3.4. Os ambientes das CASAI devem ser desinfectados com álcool 70% ou hipoclorito de sódio
5%. As portas e janelas dos ambientes devem estar abertas, sempre que possível, para ven�lação e
entrada de raios solares. 

3.5. As viaturas oficiais deverão ser desinfectadas após cada viagem de transporte de
pacientes.

3.6. As refeições deverão ser servidas de forma individualizada, preferencialmente em
marmitas descartáveis, evitando-se filas e aglomerações, observando-se, ainda a distância mínima de
2 (dois) metros nos refeitórios.

3.7. A presença de intérprete em ambiente hospitalar deve ser restrita. Quando necessária
sua atuação, estes devem seguir as recomendações de uso de equipamentos de proteção individual (EPI),
além de outras medidas de higiene e e�queta respiratória.

3.8. As visitas de acompanhantes a pacientes indígenas internados/hospitalizados na rede de
referência do Sistema Único de Saúde (SUS) devem ser suspensas, de modo a evitar o contato dos
acompanhantes com possíveis casos suspeitos/confirmados  em ambiente hospitalar.

3.9. As CASAI devem adequar seu espaço �sico para a realização de isolamento de indígenas
suspeitos/confirmados, respeitando-se as Orientações para Isolamento Domiciliar (0014398900) e
considerando o disposto na Lei Nº 13.979/2020. Ressalta-se que deverá haver dois ambientes específicos

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm
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para essa ação: um voltado ao isolamento de casos suspeitos e outro, para casos confirmados com
manifestação leve de COVID-19, sem indicação de internação hospitalar.

3.10. Não obstante, a Secretaria Especial de Saúde Indígena reconhece a necessidade eventual
de espaço específico para atender as demandas de isolamento de indígenas nas cidades, incluindo-se as
necessidades das CASAI. Nesse sen�do, em consonância com o O�cio-Circular nº
10/2020/COBIES/DASI/SESAI/MS, recomenda-se aos Coordenadores Distritais:

I - Verificar a possibilidade da cessão de imóvel pelo município;

II - Caso não seja possível a cessão, o DSEI poderá instruir processo para
contratação de serviços de hotelaria;

III - Caso não seja possível o disposto nos itens I e II, o DSEI poderá instruir
processo para locação de imóvel.

 

4. ORIENTAÇÕES PARA OS TRABALHADORES DAS CASAI

4.1. Os trabalhadores de saúde devem seguir as orientações con�das no POP de equipamento
de proteção individual e segurança no trabalho para profissionais de saúde da atenção primárias à saúde
no atendimento às pessoas com suspeita ou infecção pelo novo coronavírus (COVID-19), conforme
destacado abaixo:

4.1.1. Administra�vo/Recepção:

Manter o distanciamento social de, no mínimo, 1 (um) metro dos usuários. Não havendo
possibilidade de distanciamento, admite-se o uso de máscaras cirúrgica por esses trabalhadores;

Higienizar, frequentemente, as mãos com água e sabão ou desinfectar com álcool em gel a 70%; e

Realizar a limpeza frequente do balcão ou mesas com álcool a 70%.

4.1.2. Farmacêu�co e equipe de farmácia:

Manter distanciamento de 1 (um) metro dos usuários que solicitam medicamentos no balcão da
farmácia. Não havendo possibilidade de distanciamento, admite-se o uso de máscara cirúrgica por
esses profissionais;

Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou desinfectar com álcool em gel a 70%; e

Realizar a desinfecção do balcão de dispensação de medicamentos com frequência.

4.1.3. Equipe assistencial: 

Realizar os atendimentos em salas arejadas, com janelas abertas, portas fechadas e com ar-
condicionado e/ou ven�lador desligados;

Seguir as instruções de biossegurança: limpeza e desinfecção da sala antes e após o atendimento e
esterilização dos instrumentais; uso de máscara, avental, óculos, luvas. A re�rada dos EPI deve ser
realizada u�lizando-se da técnica assép�ca (ao re�rar a máscara puxando pelo elás�co ou �ras,
cuidando pra que não haja o contato com a super�cie externa. Da mesma forma com as luvas e
aventais); desprezar os materiais descartáveis no lixo infectante;

A máscara N95/PFF2 somente está indicada nos procedimentos que podem gerar aerossóis (como
coleta de swab nasal, nebulização, broncoscopia, aspiração de paciente intubado, entre outros);

Evitar tocar olhos, nariz e boca;

Higienizar as mãos com água e sabão ou desinfectar com álcool em gel 70%, seguindo os 5
momentos (1. antes do contato com o paciente, 2. antes da realização de procedimento; 3. após
risco de exposição a fluidos biológicos; 4. após contato com o paciente e; 5. após contato com
objetos tocados pelo paciente);

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/POP-EPI-19-MAR-protoclos-novo-ver001.pdf
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Realizar limpeza e desinfecção com álcool 70% de equipamentos u�lizados para avaliação do
paciente (estetoscópio, termômetro, etc.) e super�cies (mesa do consultório, maçaneta, etc.); e

Solicitar ao profissional de higienização a troca do lixo contaminado quando a�ngir dois terços da
capacidade de armazenamento do saco de lixo infectante ou ao final do período de trabalho; 

4.1.4. Orientações gerais de segurança e uso de EPI:

Os profissionais devem u�lizar calçado fechado durante o expediente de trabalho;

Re�rar os adornos (anéis, alianças, pulseiras, relógios, colares, brincos, etc.);

Realizar descarte da máscara cirúrgica sempre que �ver suja ou úmida;

Não reu�lizar máscara cirúrgica;

Realizar o controle ambiental: realizar desinfecção de super�cie com álcool líquido 70% nas
super�cies em que o usuário teve contato direto ou indiretamente; e

Realizar assepsia com álcool 70% nos equipamentos u�lizados para o exame �sico (estetoscópio,
termômetro, entre outros).

4.2. Recomenda-se aos trabalhadores que, assim que ingressarem nas CASAI, realizem
higienização dos sapatos com água e sabão ou com a borrifação de álcool 70%.

5. ORIENTAÇÕES DE ACESSO ÀS CASAI E CONTRARREFERÊNCIA

5.1. As CASAI deverão verificar com a rede SUS se os estabelecimentos de referência para a
população indígena estão realizando cancelamentos de consultas ele�vas agendadas com o intuito de
evitar deslocamentos desnecessários de pacientes de suas aldeias para grandes centros urbanos.

5.2. Cada DSEI deverá analisar os critérios de admissão de pacientes nas CASAI, levando-se em
consideração o cenário epidemiológico da COVID-19 na sede do município da CASAI, a situação da rede
de referência, bem como o mo�vo do encaminhamento/referência. 

5.2.1. Considerando a situação epidemiológica dos municípios de São Paulo-SP, Manaus-AM, Boa
Vista-RR, bem como do Distrito Federal, recomenda-se às CASAI Nacional de São Paulo, CASAI Nacional
de Brasília, CASAI Manaus, CASAI Leste de Roraima e CASAI Yanomami reduzir a admissão de pacientes e
acompanhantes, de modo a evitar o contato com casos suspeitos/confirmados durante sua estadia. 

5.2.2. Caso a situação epidemiológica da COVID-19 se agrave em outros municípios sede de
CASAI, recomenda-se que haja redução na admissão de pacientes e acompanhantes, de modo a evitar o
contato com casos suspeitos/confirmados durante sua estadia. 

5.3. O número de acompanhantes deve ser restrito a 01 (um) por paciente, de modo a diminuir
o número total de pessoas nas CASAI e diminuir a presença de indígenas em centros urbanos.

5.4. Na admissão de novos usuários (pacientes/acompanhantes) nas CASAI:

a) Deverão ser repassadas orientação sobre as medidas de prevenção e controle para
a COVID-19, incluindo-se a restrição de circulação nos centros urbanos;

b) Deverá ser verificada a temperatura corporal dos indígenas e acompanhantes que
por ventura vierem a ser admi�dos nas CASAI. Caso seja constatada febre, deve-se
inves�gar a suspeita de COVID-19 e proceder com o isolamento, bem como com as
orientações con�das nos protocolos do Ministério da Saúde;

c) Deverão ser ofertadas máscaras cirúrgicas para todos os indígenas com sintomas
respiratórios, orientando-os quanto ao uso correto de máscaras;

d) Recomenda-se a higienização dos sapatos com água e sabão ou com borrifação de
álcool 70%. 

5.5. O deslocamento de indígenas sintomá�cos respiratórios para suas as aldeias de origem só
deverá ocorrer após o período de 14 dias de isolamento, após o início dos sintomas, ainda que tenha
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testado nega�vo para COVID-19.

6. CONCLUSÃO

6.1. O atual cenário epidemiológico da COVID-19 implica na necessidade de revisão dos
protocolos de acesso das CASAI de modo a observar as orientações con�das nessa Nota Técnica, bem
como nos documentos produzidos pela SESAI e pelo Ministério da Saúde relacionados ao novo
coronavírus.

Documento assinado eletronicamente por Zaira Zambelli Taveira, Coordenador(a) de Gestão da
Atenção da Saúde Indígena, Subs�tuto(a), em 14/04/2020, às 16:18, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da
Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por André Luiz Mar�ns, Diretor(a) do Departamento de
Atenção à Saúde Indígena, em 14/04/2020, às 16:23, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº
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Documento assinado eletronicamente por Robson Santos da Silva, Secretário(a) Especial de Saúde
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§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de
2017.
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