
eral

Ministério da Saúde
ança medidas para

prevenir
Coronavírus em
povos indígenas

s iniciativas estão previstas no “Plano
e Contingência Nacional para Infecção
umana pelo novo Coronavírus

COVID-19) em Povos Indígenas”, que
az orientações de como deve ser o
tendimento aos indígenas com
ntomas relacionados à COVID-19.
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Ministério da Saúde, por meio da
ecretaria Especial de Saúde Indígena
ESAI), apresenta aos povos indígenas,

os gestores e colaboradores, medidas
ue podem ajudar a prevenir o contágio
om o Novo Coronavírus.

s iniciativas estão previstas no “Plano de
ontingência Nacional para Infecção
umana pelo novo Coronavírus (COVID-
9) em Povos Indígenas”, elaborado pela
quipe técnica da SESAI, em conjunto com
Comitê de Operações de Emergências

Outras notícias

Geral

Cartilhas reúnem recomendações em
saúde mental na pandemia

Pesquisadores colaboradores do Centro de
Estudos e Pesquisas em Emergências e
Desastres em Saúde (Cepedes/Fiocruz)
produziram três cartilhas sobre o tema.

Geral

OMS - perguntas e respostas sobre
COVID-19, gravidez, parto e
amamentação

As gestantes correm mais risco de contrair a
 COVID-19? A COVID-19 pode ser transmitida da
mulher para seu bebê ainda por nascer ou
recém-nascido? Veja a resposta para esta e
outras perguntas.

Geral

UNA-SUS lança página especial sobre a
doença COVID-19

O objetivo é reunir informações e orientações
de canais o�ciais do Brasil e do mundo,
fortalecendo a difusão de boletins, mapas
situacionais, pesquisas, medidas de prevenção,
protocolos de atendimento, planos de
contingência e recursos educacionais.
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COE). O Plano traz orientações de como
eve ser o atendimento aos indígenas
om sintomas relacionados à COVID-19.

e acordo com o documento, os casos
uspeitos da doença COVID-19 terão
rioridade no atendimento à população
e modo a diminuir o tempo de contato
om os indígenas presentes no local de
tendimento.

registro do atendimento também deve
er feito no prontuário do paciente e
mbém deverá ser inserido no Sistema

e Informação da Atenção à Saúde
dígena (SIASI), no menor tempo

ossível.

o todo, o Ministério da Saúde, por meio
a SESAI, produziu e disponibilizou 12
ocumentos com informações e
rientações destinadas aos 34 Distritos
speciais de Saúde Indígena responsáveis
elo atendimento a quase 800 mil
dígenas aldeados em todo o Brasil.

cesse a pasta com a Documentação e
rientações para Saúde Indígena –
OVID-19. Clique em:
ttps://cutt.ly/ftkk3Tm
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