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1. INTRODUÇÃO 

 

Este documento apresenta o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus (COVID-19) em Povos Indígenas atendidos pelo Distrito Sanitário Especial Indígena de Minas 

Gerais e Espírito Santo (DSEIMGES) em caso de surto e define o nível de resposta e a estrutura de comando 

correspondente a ser configurada, em cada nível de resposta. 1  

O Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE-COVID-19), do Ministério da Saúde 

(MS), coordenado pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), foi ativado no dia 22 de janeiro de 2020 

com o objetivo de nortear a atuação do Ministério da Saúde (MS) na resposta à possível emergência de 

saúde pública, buscando uma atuação coordenada no âmbito do SUS. O Brasil adota a ferramenta de 

classificação de emergência em três níveis, seguindo a mesma linha utilizada globalmente na preparação e 

resposta em todo o mundo. 1 

O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS) está organizado em 34 Distritos Especiais de 

Saúde Indígena (DSEI) localizados em todas as regiões do território brasileiro, com responsabilidade 

sanitária na Atenção Primária por um território específico, que diz respeito aos territórios indígenas. Cabe à 

Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) coordenar o SASISUS e planejar, coordenar, supervisionar, 

monitorar e avaliar a implementação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas 

(PNASPI), observados os princípios e as diretrizes do  SUS. 1  

Para os indígenas em contexto urbano, a responsabilidade sanitária na Atenção Primária é dos 

municípios. A articulação entre os níveis de atenção dos serviços de saúde deve estar consoante com as 

diretrizes da PNASPI. Recomenda-se que as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios, bem como 

serviços de saúde pública ou privada, agências e empresas tomem nota deste plano na 

elaboração/adequação de seus Planos de Contingência e medidas de resposta de modo a contemplar as 

especificidades da atenção à saúde dos povos indígenas. Tratando-se de populações indígenas, destacam-

se três questões a serem consideradas na elaboração/adequação dos Planos de Contingência estaduais e 

municipais: a vulnerabilidade epidemiológica, a atenção diferenciada à saúde, inerente à atuação em 

contexto intercultural, e a influência de aspectos socioculturais no fluxo de referência no Sistema Único de 

Saúde (SUS).1 

O DSEIMG/ES possui sob sua jurisdição 10 etnias distribuídas em Minas Gerais e no estado do 

Espírito Santo. Ainda, a população indígena, sob abrangência do DSEI-MG/ES, totaliza 16787 indígenas. 

Neste contexto, portanto, foi elaborado o Plano de Contingência para Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus (COVID-19) em Povos Indígenas – DSEI Minas Gerais e Espírito Santo com a finalidade de 

instruir ações de prevenção e cuidados no território do DSEI/ARN, caso haja o surgimento do vírus nos 

municípios de abrangência das áreas indígenas no âmbito do distrito, de acordo com as normas e 

procedimentos recomendadas pela Organização Mundial de Saúde sobre o Novo Coronavírus de 2019 
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(SARS – CoV-2), Critérios Clínicos e Critérios Epidemiológicos, Plano de Contingência SESAI e MS, NOTA 

TÉCNICA Nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA, INFORME TÉCNICO Nº 01/2020/SESAI/MS. 
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2. OBJETIVOS 
 

O presente Plano de Contingência tem como objetivo orientar e capacitar os profissionais de saúde 

do DSEI Minas Gerais e Espírito Santo e instituições dos municípios de abrangência deste distrito, para a 

execução do plano de intervenção e prevenção para o novo Coronavírus COVID-19 em área indígena, de 

acordo com as normas e procedimentos recomendados pela Organização Mundial de Saúde (SARS – CoV-

2), Critérios Clínicos e Critérios Epidemiológicos, Plano de Contingência SESAI e MS, NOTA TÉCNICA Nº 

04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA, INFORME TÉCNICO Nº 01/2020/SESAI/MS. 
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3. DEFINIÇÕES DE CASOS  

 

Segundo o Boletim Epidemiológico Nº 05, do Centro de Operações de Emergências em Saúde 

Pública – COE/COVID – 19:  

 

3.1 Doença pelo CORONAVÍRUS 2019  

 

Os coronavírus causam infecções respiratórias e intestinais em humanos e animais; sendo que a 

maioria das infecções por coronavírus em humanos são causados por espécies de baixa patogenicidade, 

levando ao desenvolvimento de sintomas do resfriado comum. No entanto, podem eventualmente levar a 

infecções graves em grupos de risco, idosos e crianças.  

O período médio de incubação da infecção por coronavírus é de 5.2 dias, com intervalo que pode 

chegar até 12.5 dias.  

A transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS – COV é em média de 7 dias após o início 

dos sintomas. No entanto, dados preliminares do novo coronavírus (COVID – 19) sugerem que a 

transmissão possa ocorrer, mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas. até o momento, não há 

informação suficiente que defina quantos dias anteriores ao início dos sinais e sintomas, uma pessoa 

infectada passa a transmitir o vírus.  

A suscetibilidade é geral, por ser um vírus novo. Quanto à imunidade, não se sabe se a infecção em 

humanos que não evoluíram para o óbito irá gerar imunidade contra novas infecções e se essa imunidade 

será duradoura por toda vida. O que se sabe é que a projeção em relação ao número de casos está 

intimamente ligada à transmissibilidade e suscetibilidade.  

O espectro clínico da infecção por coronavírus é muito amplo, podendo variar de um simples 

resfriado até uma pneumonia severa. Entretanto, neste novo coronavírus, não está estabelecido 

completamente o espectro, necessitando de mais investigações e tempo para caracterização da doença. 

Segundo os dados mais atuais, os sinais e sintomas clínicos referidos são principalmente 

respiratórios. O paciente pode apresentar febre, tosse e dificuldade para respirar.  

Alguns pacientes podem ter dores, congestão nasal, corrimento nasal, dor de garganta ou diarreia. 

Esses sintomas geralmente são leves e começam gradualmente. Algumas pessoas são infectadas, mas não 

apresentam sintomas e não se sentem mal. A maioria das pessoas se recupera da doença sem precisar de 

tratamento especial. No entanto, uma parte das pessoas acometidas pelo COVID – 19 fica gravemente 

doente e desenvolve comprometimento pulmonar com dificuldade de respirar, demandando coma 

induzido e ventilação mecânica. As pessoas idosas e as que têm comorbidades como, hipertensão, 

diabetes, problemas cardíacos, insuficiência respiratória, asma e etc, têm maior probabilidade de 

desenvolver doenças graves.  
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Até o presente momento, não há vacina, nem medicamento antiviral específico para prevenir ou 

tratar o COVID – 19. As pessoas infectadas devem receber cuidados de saúde para aliviar os sintomas. 

Pessoas com doenças graves devem ser hospitalizadas. A maioria dos pacientes se recupera, graças aos 

cuidados de suporte.  

 
3.2 Detecção, Notificação e Registro  

 

CASO SUSPEITO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)  

 

 Situação 1 – VIAJANTE: pessoa que, nos últimos 14 dias, retornou de viagem internacional de 

qualquer país E apresente:  

o Febre (ver definição pg. 4) E  

o Pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, 

produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de 

garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, 

tiragem intercostal e dispneia) (figura 1); OU  

 

 Situação 2 – CONTATO PRÓXIMO: pessoa que, nos últimos 14 dias, teve contato próximo de caso 

suspeito ou confirmado para COVID-19 E apresente:  

o Febre (ver definição pg. 4) OU  

o Pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de 

escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, 

coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem 

intercostal e dispneia) (figura 1). 

 

CASO PROVÁVEL DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)  

 

 Situação 3 – CONTATO DOMICILIAR: pessoa que, nos últimos 14 dias, resida ou trabalhe no 

domicílio de caso suspeito ou confirmado para COVID-19 E apresente:  

o Febre (ver definição pg. 4) OU  

o Pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de 

escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, 

saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e 

dispneia) OU  
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o Outros sinais e sintomas inespecíficos como: fadiga, mialgia/artralgia, dor de cabeça, 

calafrios, gânglios linfáticos aumentados, diarreia, náusea, vômito, desidratação e 

inapetência (figura 1). 

 

Figura 1: Definições de casos operacionais para COVID-19 
 

 
Fonte: Informe Técnico 1/SESAI/MS 

 
 
 
CASO CONFIRMADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)  

 

 LABORATORIAL: caso suspeito ou provável com resultado positivo em RT-PCR em tempo real, pelo 

protocolo Charité.  

 CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: caso suspeito ou provável com histórico de contato próximo ou 

domiciliar com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19, que apresente febre OU pelo 

menos um dos sinais ou sintomas respiratórios, nos últimos 14 dias após o contato, e para o qual 

não foi possível realizar a investigação laboratorial específica. 

 

CASO DESCARTADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)  

Caso que se enquadre na definição de suspeito E apresente resultado laboratorial negativo para SARS-CoV2 

OU confirmação laboratorial para outro agente etiológico.  
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CASO EXCLUÍDO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)  

Diante do aumento de registros na base de dados do FORMSUS2, serão classificados como excluídos 

aqueles que apresentarem duplicidade OU que não se enquadram em uma das definições de caso acima.  

 

CASO CURADO DA DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)  

Diante das últimas evidências compartilhadas pela OMS e países afetados, o Ministério da Saúde define 

que são curados:  

 Casos em isolamento domiciliar: casos confirmados que passaram por 14 dias em isolamento 

domiciliar, a contar da data de início dos sintomas E que estão assintomáticos.  

 Casos em internação hospitalar: diante da avaliação médica.  

 

Observação: a liberação do paciente deve ser definida, a considerar a capacidade operacional, podendo ser 

realizada a partir de visita domiciliar ou remota (telefone ou telemedicina).  

 

DEFINIÇÕES E OBSERVAÇÕES  

 FEBRE:  

o Considera-se febre temperatura acima de 37,8°  

o Alerta-se que a febre pode não estar presente em alguns casos como por exemplo: em pacientes 

jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em algumas situações possam ter utilizado medicamento 

antitérmico. Nessas situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração e a decisão deve 

ser registrada na ficha de notificação.  

o Considerar a febre relatada pelo paciente, mesmo não mensurada. 

 
CONTATO PRÓXIMO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19:  

o Uma pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos);  

o Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções infecciosas (por exemplo, 

gotículas de tosse, contato sem proteção com tecido ou lenços de papel usados e que contenham 

secreções);  

o Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior a 2 

metros;  

o Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, sala de aula, sala de reunião, sala 

de espera do hospital etc.) por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior a 2 metros;  

o Um profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso de COVID-19 ou 

trabalhadores de laboratório que manipulam amostras de um caso de COVID-19 sem Equipamento 

de Proteção Individual (EPI) recomendado, ou com uma possível violação do EPI;  
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o Um passageiro de uma aeronave sentado no raio de dois assentos de distância (em qualquer 

direção) de um caso confirmado de COVID-19; seus acompanhantes ou cuidadores e os tripulantes 

que trabalharam na seção da aeronave em que o caso estava sentado. 

 

 CONTATO DOMICILIAR DE CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO DE COVID-19:  

o Uma pessoa que resida na mesma casa/ambiente. Devem ser considerados os residentes da 

mesma casa, colegas de dormitório, creche, alojamento etc. A avaliação do grau de exposição do 

contato deve ser individualizada, considerando-se o ambiente e o tempo de exposição. 

 
NOTIFICAÇÃO E REGISTRO  

Os casos suspeitos e confirmados em território indígena devem ser notificados imediatamente, 

seguindo o fluxo do município de referência e informados à DIASI, Núcleo 01, via telefone (33) 98845 6207, 

via whatsapp (grupos e RT’s), via e-mail: maryana.vasconcelos@saude.gov.br.  

A informação dos casos suspeitos e confirmados deverá conter: dados do paciente (nome, data de 

nascimento, nome da mãe), sinais e sintomas (data provável do início dos sinais e sintomas, características), 

condição que levou à classificação por critérios clínicos e epidemiológicos. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA (DSEI/MG ES) 

 

O DSEI MG/ES possui sob sua jurisdição 10 etnias distribuídas no Estado de Minas Gerais (Xakriabá, 

Maxakali, Krenak, Kaxixó, Pankararu, XukuruKariri, Pataxó e Mocuriñ) e no estado do Espírito Santo 

(Guarani e Tupininquim), conforme dados do SIASI/SESAI/MS (Data da extração: 23/03/2019, Referência: 

31/12/2018). 

 

4.1  Mapa 

 

O mapa demonstra o extenso território do DSEI MG/ES, que abrange dois estados (MG e ES) e 18 

municípios, a localização da sede e de cada Polo Base, cujas distâncias podem variar de 145Km a 838Km, os 

limites territoriais e políticos, assim como os rios e estradas deste território.  

 

Figura 2 – Mapa do DSEI MG/ES, 2018 
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                      Fonte: SESAI/MS (https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/mapas-dseis/mg_es.jpg), 2019

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/mapas-dseis/mg_es.jpg
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4.2  Dados demográficos: 

 

A população indígena, sob abrangência do DSEI-MG/ES, totaliza 16787 indígenas, distribuídos em 

95 aldeias, sendo 8433 do sexo feminino e 8354 do sexo masculino. A maior concentração está na faixa 

etária de 0 a 4 anos, seguida pela faixa etária de 5 a 9 anos. 

 

Figura 3 – Distribuição da população por faixa etária e sexo, DSEI MG/ES, 2018 

 

              Fonte: SIASI/SESAI/MS – 2018 – Data da extração: 23/03/2019, Referência: 31/12/2018 

 

4.3. Perfil epidemiológico: 

 

No ano de 2018 foram registrados em torno de 28.284 notificações de morbidade, no módulo de 

morbidades do SIASI, com maior incidência em população jovem, na faixa etária menor que 22 anos e do 

sexo feminino. 

A faixa etária de 0 a 4 anos se concentra nas etnias Maxakali (19,86%) e Xakriabá (44,69%). Na etnia 

Maxakali, as morbidades de maior incidência estão relacionadas aos seguintes grupos de causa/capítulos 

CID 10: doenças do aparelho respiratório, doenças infecciosas e parasitárias e doenças do sistema 



14 
 

osteomuscular e do tecido conjuntivo. Os dois primeiros grupos são os de maior impacto para o DSEI 

MG/ES, tendo em vista os recorrentes aumentos do número de casos relacionados e a ocorrência de surto 

de doenças respiratórias e diarreicas nessa população.  

Em relação à etnia Xakriabá, que representa o grupo étnico mais numeroso desse distrito, as 

morbidades mais incidentes estão inseridas nos seguintes grupos de causa/capítulo CID 10: lesões, 

envenenamento e algumas outras consequências de causas externas, doenças do aparelho geniturinário e 

doenças do aparelho digestivo. O primeiro grupo está relacionado a fraturas e traumatismos, ocasionados 

pelo intenso fluxo de transporte por motocicleta associado às condições precárias das vias e à ausência da 

utilização dos equipamentos de segurança.   

A tabela 1 revela o quadro geral de morbidades que predomina entre as populações indígenas 

deste distrito, e vem indicar que áreas devem ser priorizadas para implantação de programas para controle 

de agravos. As doenças respiratórias são o grupo de causa/capítulo CID 10 de maior incidência, com 

predominância de infecções das vias aéreas superiores, gripe, pneumonia. Em sequência, vem o grupo das 

doenças infecciosas e parasitárias. Há nesses dois grupos mais de 40% das causas de adoecimento entre os 

indígenas. 

Tabela 1 – Distribuição de morbidades por grupo de causas, segundo CID-10, no DSEI MG/ES, 2018.  

Descrição - Capítulo CID-10 
Número de 

casos  
 (%) 

Doenças do aparelho respiratório (J00-J99) 8768 31% 

Doenças infecciosas e parasitárias (A00-B99) 3678 13% 

Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo (M00-M99) 2828 10% 

Doenças da pele e do tecido subcutâneo (L00-L99)  1980 7% 

Doenças do aparelho geniturinário (N00-N99) 1414 5% 

Doenças do ouvido e da apófise mastóide (H60-H95) 1133 4% 

Lesões, envenenamentos e algumas outras conseqüências de causas externas 
(S00-T98)  

1132 4% 

Doenças do aparelho digestivo (K00-K93) 1131 4% 

Doenças do aparelho circulatório (I00-I99) 848 3% 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (E00-E90) 567 2% 

Doenças do sistema nervoso (G00-G99) 565 2% 

Transtornos mentais e comportamentais (F00-F99) 564 2% 

Demais capítulos 3676 13% 
      Fonte: SIASI/SESAI/MS – 2018 – Data da extração: 23/03/2019, Referência: 01/01/2018 a 31/12/2018. 

 

As doenças crônicas não transmissíveis, consideradas uma epidemia na atualidade, constituem um 

sério problema de Saúde Pública tanto em países desenvolvidos quanto nos que estão em 

desenvolvimento. Nesse rol incluem-se as afecções cardiovasculares, como a hipertensão arterial sistêmica 

(HAS), as neoplasias, as doenças respiratórias crônicas e o diabetes mellitus (DM), além das desordens 

mentais e neurológicas, bucais, oculares, auditivas, ósseas e articulares e as alterações genéticas, por se 

considerar que exigem contínua atenção e esforços de um conjunto de equipamentos de Políticas Públicas 

e da sociedade em geral (OMS, 2005). 
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Dentre essas, ressalta-se a relevância da HAS e do DM por serem importantes fatores de risco para 

a morbimortalidade cardiovascular e representarem um desafio para o sistema público de saúde, que é 

garantir o acompanhamento sistemático dos indivíduos identificados como portadores desses agravos, 

assim como o desenvolvimento de ações referentes à promoção da saúde e à prevenção dessas doenças.  

Ainda que as doenças infecciosas continuem a ocupar um papel proeminente no perfil 

epidemiológico indígena no país, há evidências de que a expressão das doenças crônicas não transmissíveis 

está se ampliando. O surgimento desse grupo de doenças com o elementos importantes no perfil de 

morbidade e mortalidade indígena está estreitamente associado a modificações na subsistência, dieta e 

atividade física, dentre outros fatores, acopladas às mudanças socioculturais e econômicas resultantes da 

interação c om a sociedade nacional. 

Dados extraídos do SIASI LOCAL/DSEI MG/ES, em janeiro de 2020, expressam uma significante 

prevalência de HAS e DM no DSEI MG/ES. Em 2018 as doenças circulatórias foram o segundo grupo de 

causa de morte registrado no distrito.  

 

Tabela 2 – Percentual de registros de hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes mellitus (DM) em 

relação à população geral do DSEI MG/ES por Polo Base e Município, 2019 

Local/Polo Base Município/UF População 

Nº 
Hipertensão 
arterial  (I10, 

I11.9,  e I11.9 ) 

%  

Nº Diabetes 
mellitus 

(E10, E11, 
E11.8, E11.9, 
E14, E14.1, 

E14.9) 

%  

DSEI MG/ES 
Governador 

Valadares/MG 
16787 1846 11,00 441 2,63 

Sumaré  São João das Missões/MG 2940 442 15,03 61 2,07 

Brejo Mata Fome São João das Missões/MG 2831 163 5,76 18 0,64 

Itapicuru São João das Missões/MG 1471 120 8,16 18 1,22 

Rancharia  São João das Missões/MG 1124 75 6,67 22 1,96 

Pindaíba São João das Missões/MG 609 90 14,78 4 0,66 

Caieras Velha Aracruz/ES 2709 419 15,47 153 5,65 

Comboios  Aracruz/ES 1474 260 17,64 100 6,78 

Pradinho Bertópolis/MG 969 47 4,85 2 0,21 

Água Boa 
Santa Helena de 

Minas/MG 
835 62 7,43 5 0,60 

Resplendor Resplendor/MG 490 41 8,37 18 3,67 

Ladainha Ladainha/MG 432 18 4,17 2 0,46 

Carmésia 
Carmésia/Guanhães/   

Açucena/MG 
467 58 12,42 25 5,35 

Bela Vista  Caldas/MG 148 3 2,03 0 0,00 

Capão do 
Zezinho 

Martinho 
Campos/Pompéu/MG 

102 25 24,51 9 8,82 

Itapecerica Itapecerica/MG 80 5 6,25 0 0,00 

Campanário Campanário/MG 44 9 20,45 3 6,82 

Topázio  Teófilo Otoni/MG 33 3 9,09 0 0,00 
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Araçuaí 
Araçuaí/Coronel 

Murta/MG 
29 6 20,69 1 3,45 

              Fonte: SIASI LOCAL/DSEI MG/ES - 2019 – data da extração: 22/01/2020 

 

A taxa de mortalidade é um indicador de saúde que reflete as condições de vida, acesso e a 

qualidade da atenção materna e infantil da população, sendo um indicador que consegue identificar as 

desigualdades em relação às condições de vida das comunidades. Grande parte da população indígena está 

situada em locais de maior vulnerabilidade, tornando-se um desafio para o desenvolvimento de ações de 

saúde efetivas.  

A atenção à saúde da criança indígena é um desafio prioritário da SESAI. Os indicadores de 

mortalidade entre as crianças menores de cinco anos são influenciados pelas condições socioeconômicas, 

como renda, educação, saneamento básico e água tratada.  

A descrição dos óbitos de crianças menores de cinco anos na população indígena assistida por este 

distrito, no período de 2014 a 2018 foi realizada com base nas informações retiradas do banco de dados do 

módulo demográfico do SIASI. 

Nesse período houve uma diminuição na proporção dos óbitos de menores de cinco anos em 

relação aos óbitos gerais, tanto de menores de um ano: 23,37% (2014) para 11,62% (2018), quanto de um a 

quatro anos: 9,09% (2014) para 5,81% (2018). Este distrito tem priorizado estratégias que fortalecem o 

cuidado das gestantes e das crianças, com a adoção de um modelo integral e diferenciado, que respeita os 

saberes e práticas indígenas de cuidado da gestação, do nascimento e da infância, inserindo um conjunto 

de ações que colocam no epicentro do planejamento de saúde, saneamento e a qualificação dos serviços 

prestados ao público materno infantil.  

Causas evitáveis como doenças diarreicas, respiratórias e desnutrição, sensíveis às ações adotadas, 

podem estar correlacionadas à diminuição da mortalidade infantil.  

Dentre as ações priorizadas pelo DSEI MG/ES, está a ampliação da cobertura vacinal nas aldeias 

indígenas; adoção da estratégia de reidratação oral nas Unidades Básicas de Saúde Indígena UBSI); 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento como rotina; ampliação da oferta de consultas de 

pré-natal e a realização testes rápidos de gravidez nas aldeias;  aumento da cobertura de crianças em 

aleitamento materno exclusivo; intensificação de visitas domiciliares aos recém-nascidos; ampliação de 

serviços multiprofissionais a gestantes, puérperas e crianças vulneráveis; capacitação de parteiras, médicos 

e enfermeiros; parcerias com hospitais visando ao acompanhamento de crianças e gestantes internadas;  

melhorias sanitárias, como manejo e destinação final dos resíduos sólidos, distribuição de filtro cerâmico, 

juntamente com hipoclorito, monitoramento e avaliação da qualidade da água. 

 

Tabela 3 – Percentual de óbitos em crianças indígenas menores de 05 anos em relação a óbitos gerais. 

DSEI MG/ES, 2014 a 2018. 
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Ano 
Óbitos 
Gerais 

Óbitos < 01 ano Óbitos 01 a 04 anos 

nº % nº % 

2014 77 18 23,37 7 9,09 

2015 84 14 16.66 3 3,57 

2016 94 13 13,82 5 5,31 

2017 76 5 6,57 4 5,26 

2018 86 10 11,62 5 5,81 
                                  Fonte: SIASI/SESAI/MS – 2014 a 2018 – Data da extração: 23/03/2019, Referência: 01/01/2014 a 31/12/2018 

 

No ano de 2018 o DSEI MGES registrou 86 óbitos, sendo 37 (43,02%) do sexo feminino e 49 

(56,97%) do sexo masculino. 

As causas mal definidas são indicadores mais utilizados para verificar a qualidade das informações 

sobre mortalidade e apontam necessidade de fortalecimento da Vigilância do Óbito no DSEI MG/ES, já que 

em 2018 foram registrados 18 (20,93%) óbitos com causa mal definida.  O principal motivo para o alto 

percentual de causa mal definida foi a morte em domicílio (11 dentre os 18 registros), sendo a maioria em 

idosos. Neste caso, quando não são identificadas alterações clínicas durante o acompanhamento do 

paciente, pela equipe, o registro de óbito acaba sendo por causa mal definida. 

As principais causas de óbitos registradas estão relacionadas a doenças do aparelho respiratório 

(18,60%) e doenças do aparelho circulatório (11,62%), que já dividem espaço com neoplasias (10,46%) e 

doenças infecciosas e parasitárias (9,30%), conforme demostrado na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Distribuição de óbitos segundo capitulo CID-10, no DSEI MG/ES, 2018. 

Descrição - Capítulo CID-10 
Número de 

óbitos  
 (%) 

Capítulo XVIII - Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos, e de 
laboratório, não classificados em outra parte (R00-R99). 

18 20,93 

R95 - R98: Causas mal definidas e desconhecidas de mortalidade 10 11,62 

R50 - R69: Sintomas e sinais gerais 5 5,81 

R00 -R09: Sintomas e sinais relativos ao aparelho circulatório e respiratório  3 3,48 

 
  

Capítulo X - Doenças do aparelho respiratório (J00-J99) 16 18,60 

J09 - J18: Influenza [gripe] e pneumonia 9 10,46 

J95 - J99: Outras Doenças do aparelho respiratório         7 8,13 

   
Capítulo IX - Doenças do aparelho circulatório (I00-I99) 10 11,62 

I30 - I52: Outras formas de doença do coração 5 5,81 

I60 - I69: Doenças Cerebrovasculares 2 2,32 

I10 - I15: Doenças hipertensivas 1 1,16 

I20 - I25: Doenças isquêmicas do coração 1 1,16 

I26-I28: Doença cardíaca pulmonar e doenças da circulação pulmonar  1 1,16 

  
 

Capítulo II - Neoplasias (C00-D48) 9 10,46 
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C51 - C58 Neoplasias malignos dos órgãos genitais femininos 2 2,32 

C81 - C96 Neoplasias malignas do tecido linfático, hematopoiético    e de 
tecidos correlatos 

2 2,32 

C00 - C14: Neoplasias malignas do lábio, cavidade oral e faringe 1 1,16 

C43 - C44: Melanoma e outras neoplasias malignas da pele 1 1,16 

C50: Neoplasia maligna da mama 1 1,16 

C60 - C63: Neoplasias malignos dos órgãos genitais masculinos 1 1,16 

C76 - C80: Neoplasias malignas de localizações mal definidas,  secundárias e de 
localizações não especificadas 1 1,16 

 
  Capítulo I - Algumas doenças infecciosas e parasitárias (A00-B99) 8 9,3 

A30 - A49: Outras doenças bacterianas 6 6,97 

A00 - A09: Doenças Infecciosas Intestinais 1 1,16 

A15 - A19: Tuberculose 1 1,16 

   Capítulo XIX - Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de 
causas externas (S00-T98). 

5 5,81 

 S00 - S09: Traumatismo da cabeça       5 5,81 

  
 

Capítulo XX - Causas externas de morbidade e de mortalidade (V01-Y98). 5 5,81 

Y90 - Y98: Fatores suplementares relacionados com as causas de morbidade e 
de mortalidade classificados em outra parte 

2 2,32 

V20 - V29: Motociclista traumatizado em um acidente de transporte 1 1,16 

X20 - X29: Contato com animais e plantas venenosas 1 1,16 

X60 - X84: Lesões autoprovocadas intencionalmente   1 1,16 

  
 Capítulo XI - Doenças do Aparelho Digestivo (K00-K93) 4 6,65 

K70 - K77: Doenças do Fígado 2 2,32 

K90 - K93: Outras doenças do aparelho digestivo 1 1,16 

K80- K87: Transtorno da vesícula biliar, das vias biliares e do pâncreas    1 1,16 

   Capítulo IV- Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (E00-E99) 4 4,65 

E70 - E90: Distúrbios Metabólicos 3 3,48 

E15 - E16: Outros transtornos da regulação da glicose e da secreção 
pancreática interna  1 

1,16 

  
 Capítulo XVI-Algumas afecções originadas no período perinatal (P00-P96) 3 3,48 

P05 - P08: Transtornos relacionados com a duração da gestação e com o 
crescimento fetal  

3 3,48 

 
  

Capítulo XIV-Doenças do Aparelho Geniturinário (N00-N99) 2 2,32 

N17 - N19: Insuficiência Renal   2 2,32 

   
Capítulo III – Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns 
transtornos imunitários (D50- D89) 

1 1,16 

D60 - D64: Anemias aplásticas e outras anemias 1 1,16 

   
Capítulo XV- Gravidez, parto e puerpério (O00-O99) 1 1,16 
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O60 - O75: Complicações do trabalho de parto e do parto 1 1,16 

      Fonte: SIASI/SESAI/MS – 2018 – Data da extração: 09/04/2019, Referência: 01/01/2018 a 31/12/2018 

 

Um ponto importante que foi considerado para a elaboração de estratégias de intervenção em 

Saúde Mental para o presente plano, diz respeito às Lesões autoprovocadas intencionalmente (CID X60-

X84), que correspondem às tentativas de autoextermínio e aos óbitos por suicídio. 

Como é possível verificar na tabela abaixo, foram notificados em todo o DSEI MG/ES, 5 tentativas 

de suicídio no ano de 2014, 5 em 2015, 36 em 2016, 16 em 2017 e 26 em 2018. Em relação aos óbitos por 

suicídio, foi registrado 01 caso no ano de 2014, nenhum em 2015, 01 em 2016, 05 em 2017 e ainda 01 em 

2018. As notificações de tentativas de suicídio registradas ocorreram em sua  maioria, entre os indígenas 

Xakriabá e dessa forma, o Polo Base São João das Missões, configura-se como o polo de maior preocupação 

para o monitoramento deste agravo. 

 

Tabela 5: Distribuição dos casos de tentativas e óbitos por suicídios por ano, 2014 a 2018 

Ano População 
Nº de tentativas  

de suicídio 
Nº de óbitos  
por suicídio 

Taxa de suicídio 

2014 14.727 5 1 6,79/100.000 hab. 

2015 14.664 5 0 0/100.000 hab. 

2016 15.171 36 1 6,59/100.000 hab. 

2017 15.812 16 5 31,62/100.000 hab. 

2018 16.599 26 1 6,02/100.000 hab. 
             Fonte: Planilhas mensais das ações em Saúde Mental  

 

Para a análise dos casos ocorridos e planejamento das estratégias de intervenção, considera-se de 

grande relevância os contextos históricos, sociais, culturais, políticos e de saúde desta etnia. Frente a essas 

ocorrências, as ações de prevenção do suicídio foram intensificadas por meio de treinamentos e reuniões 

de equipe, além da realização de ações interculturais para a valorização da vida e fomento das estratégias 

de prevenção do suicídio, tendo em vista que a ocorrência destes casos relaciona-se etiologicamente com 

uma gama de fatores, que vão desde os de natureza sociológica, econômica, política, cultural, passando 

pelos psicológicos e psicopatológicos, até os genéticos e biológicos. 

Outro ponto de preocupação se refere à subnotificação dos casos ocorridos. Sabemos que algumas 

questões têm interferido no resultado obtido pelo banco de dados e as ações de monitoramento foram 

incrementadas a fim de possibilitar a melhoria do olhar de vigilância, tanto entre os profissionais, quanto 

entre as comunidades. Tendo como base o perfil epidemiológico apresentado, o DSEI/MGES está entre os 

16 distritos prioritários para as ações de prevenção do suicídio e, dentre outras ações, tem promovido: 

qualificação das informações sobre óbitos por suicídio e tentativas; mapeamento, acolhimento e 

acompanhamento das pessoas em risco de suicídio; qualificação antropológica de profissionais; incentivo e 
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realização de atividades esportivas e de lazer nas aldeias; qualificação das EMSI para assistência qualificada 

em saúde mental da atenção básica. 

 

4.4. Meios de transporte 

 

O acesso das equipes de saúde até as comunidades assistidas ocorre por meio de deslocamento 

terrestre, exceto o acesso às aldeias Comboios e Fundinho, cuja modalidade de transporte é parte terrestre 

e parte fluvial. 

 

Quadro 1. Caracterização do acesso às aldeias por tipo de transporte no DSEI MG/ES, 2019. 

Meios de Acesso às aldeias 
indígenas 

Número de aldeias 
Percentual de 

aldeias 

 Fluvial 2 2,1% 

 Terrestre 93 97,9% 

 Aéreo 0 0 
                             Fonte: DSEI MG/ES, 2019 

 

4.5.  Infraestrutura de saúde: 

 

O DSEI-MG/ES conta com uma infraestrutura de saúde formada pela sede do distrito, Escritório 

Local, Polos Base tipo I e II, Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSI) e Casais. 

Na sede do distrito atuam a Coordenação Distrital; a Divisão de Atenção à Saúde Indígena (DIASI), 

na qual estão inseridas as referências técnicas de saúde; o Serviço de Recursos Logísticos (SELOG), o Serviço 

de Edificação e Saneamento Ambiental Indígena (SESANI) e o Serviço de Orçamento e Finanças (SEOFI). 

O Escritório Local, vinculado diretamente ao DSEI MG/ES, fornece suporte técnico-administrativo e 

de apoio logístico aos Polos Base tipo I e às Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSI) do ES.  

As Casai são responsáveis pelo acolhimento e assistência aos indígenas referenciados, para 

realização de consultas ou procedimentos especializados (utilização da rede de serviços do SUS), sendo 

destinadas também aos acompanhantes. 

Os Polos Base tipo II, localizados em áreas urbanas, são responsáveis pela organização do trabalho 

de atenção à saúde indígena, por meio de equipes administrativas e matriciais que dão suporte às Equipes 

Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI).  

Os Polos Base tipo I, localizados em aldeia indígena, podem estar vinculados diretamente ao DSEI 

MG/ES, ou a um Polo Base tipo II /Escritório Local. Dentro de um mesmo território pode haver tanto Polo 

Base tipo I quanto UBSI. Isso ocorre nas regiões de São João das Missões/MG e Aracruz/ES, que apresentam 

as maiores populações indígenas, sob abrangência do DSEI MG/ES. 
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Quadro 2. Número de estabelecimentos de saúde indígena por subtipo, no DSEI MG/ES, 2019. 

Item Subtipo de estabelecimento Quantidade 

1  CASAI  3* 

2  UBSI Tipo II 3 

3  UBSI tipo III 5 

4  Polo Base tipo I - Sede 18* 

5  Polo Base tipo II - Sede 3 

6  Sede do DSEI 1 

7  Escritório Local 1 
                                    Fonte: DSEI MG/ES, 2019 

* A Casai Belo Horizonte está em processo de regularização (mudança do nome UASI – Unidade de Apoio à 

Saúde Indígena para Casai), tendo em vista que o funcionamento da UASI é próprio de Casai. 

** O estabelecimento de saúde - Polo Base tipo I Araçuaí está localizado no município e não em aldeia e O 

Polo Base Topázio está em construção. 

 

4.6.  Infraestrutura de saneamento: 

 

A sede do DSEI MG/ES conta com o Serviço de Edificações e Saneamento (Sesani), cujas competências 

principais são:  

 Realizar projetos, acompanhar, supervisionar, fiscalizar e avaliar a execução de obras e serviços de 

engenharia voltados para o saneamento ambiental e edificações de saúde pública de 

responsabilidade do DSEI; 

 Executar diretamente, ou mediante parcerias, incluindo a contratação de prestadores de serviços, a 

operação e manutenção de serviços de saneamento ambiental nas áreas indígenas; 

 Executar, diretamente ou mediante parcerias, incluindo a contratação de prestadores de serviços, 

as ações de controle da qualidade da água para consumo humano nos sistemas de abastecimento 

de água das aldeias indígenas; 

 Executar, diretamente ou mediante parcerias, incluindo a contratação de prestadores de serviços, 

ações de hidrogeologia voltadas para o abastecimento de água nas aldeias indígenas. 

 

Quadro 3. Número e percentual de aldeias com estrutura de saneamento por tipo, no DSEI MG/ES, 2019. 

Item Categoria 
Número de 

aldeias 
Percentual de 

aldeias 

1 
  Quantidade de aldeias com infraestrutura de 
abastecimento de água 

87 91,6% 

2 
  Quantidade de aldeias com fornecimento de água 
realizado pela empresa de saneamento do município sede 
da aldeia 

15 15,8% 

3 
  Quantidade de aldeias com banheiros (em 
funcionamento) 

76 80,0% 

4   Quantidade de aldeias com coleta de resíduos domésticos 34 35,8% 
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realizados pela empresa de saneamento do município 
sede da aldeia ou por empresa contratada pelo DSEI 

       Fonte: DSEI MG/ES, 2019 

 

4.7.  Controle Social: 

 

O Conselho Distrital de Saúde indígena (CONSISI) de Minas Gerais e Espírito Santo, é composto por 33 

conselhos locais, 72 conselheiros distritais e 238 conselheiros locais de saúde indígena, cujos mandatos são 

de dois anos. O conselho distrital reúne-se ordinariamente três vezes ao ano, podendo ocorrer reuniões 

extraordinárias de acordo com a necessidade. 

O CONDISI tem por finalidade aprovar o Plano Distrital de Saúde Indígena, bem como, acompanhar, 

avaliar, fiscalizar, supervisionar e deliberar sobre as ações relacionadas a saneamento, edificação e saúde 

indígena no território de abrangência do Dsei, sobre quaisquer serviços prestados por instituições públicas, 

privadas e entidades não governamentais, conveniadas ou não e às respectivas prestações de contas. 

Os conselheiros participam de reuniões de articulações com os Estados e municípios, acompanham as 

ações desenvolvidas pelas equipes nas aldeias, CASAI e sede do distrito. 
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5. DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA ANÁLISE DA SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DAS INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS 

AGUDAS DO DSEI, NO PERÍODO 2019 A 2020 

 

No ano de 2019 foi registrada a ocorrência de 8.598 casos de Infecções Respiratórias Aguda, 

distribuídos conforme figura abaixo: 

 

Fonte: SIASI Distrital, 2020 

 

No ano de 2020 foi registrado a ocorrência de 709 casos de Infecções Respiratórias Aguda, 

distribuídos conforme figura abaixo: 
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INFECÇÃO RESPIRATÓRIA AGUDA 2019

J00 Nasofaringite aguda [resfriado comum]

J06.9 Infeccao aguda das vias aereas
superiores nao especificada

J03.9 Amigdalite aguda nao especificada

J01.9 Sinusite aguda nao especificada

J03 Amigdalite aguda

J11 Influenza [gripe] devida a virus nao
identificado

J11.1 Influenza [gripe] com outras
manifestacoes respiratorias, devida a virus
nao identificado

J02.9 Faringite aguda nao especificada

J20 Bronquite aguda

J20.9 Bronquite aguda nao especificada

J22 Infeccoes agudas nao especificada das vias
aereas inferiores
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Fonte: SIASI Distrital, 2020 

 

As doenças do aparelho respiratório é o grupo de causa de maior impacto para o DSEI MGES, tendo 

em vista os recorrentes aumentos do número de casos relacionados e a ocorrência de surto de doenças 

respiratórias, especialmente na população menor de 05 anos do Polo Base Pradinho, da etnia Maxakali.  

Frente aos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), as equipes 

de saúde realizam diariamente a vigilância e monitoramento dos casos em todo o território de abrangência 

do DSEI MGES.  
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J03 Amigdalite aguda

J15.8 Outras pneumonias bacterianas

J22 Infeccoes agudas nao especificada das vias
aereas inferiores

J11.1 Influenza [gripe] com outras manifestacoes
respiratorias, devida a virus nao identificado

J20.9 Bronquite aguda nao especificada



25 
 

6. NÍVEIS DE RESPOSTA 

 

Este plano é composto por três níveis de resposta: Alerta, Perigo Iminente e Emergência em Saúde 

Pública, segundo critérios do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus 

(COVID-19).2  

O risco será avaliado e revisto periodicamente, tendo em vista o desenvolvimento de 

conhecimento científico e situação em evolução, para garantir que o nível de resposta seja ativado e as 

medidas correspondentes sejam adotadas.  

As medidas de resposta são apresentadas dentro dos seguintes eixos: vigilância em saúde, 

assistência em saúde, assistência farmacêutica, comunicação de risco e gestão. 

 

6.1. Nível de Resposta: ALERTA 

 

Corresponde a uma situação em que o risco de introdução do COVID-19 no território de 

abrangência do DSEI Minas Gerais e Espírito Santo seja elevado e não apresente casos suspeitos. 

 

Vigilância em Saúde  

 Fortalecer a articulação, sensibilização e estreitamento de ações conjuntas com os municípios e 

Estado, com a finalidade de consolidar a detecção, notificação, investigação e monitoramento de 

prováveis casos suspeitos para infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19) em população 

indígena.  

 Articular com os municípios e Estado, visando incluir o DSEI nos Planos de Contingência dos 

estabelecimentos de saúde da rede de referência, bem como incluir os profissionais de saúde 

indígena nas capacitações sobre o fluxo de pacientes suspeitos de infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID – 19).  

 Monitorar, junto à Vigilância Epidemiológica dos Estados e/ou Municípios de abrangência do 

DSEI/MGES, eventos e rumores na imprensa, redes sociais e junto aos serviços de saúde 

relacionados a casos na saúde indígena.  

 Reforçar junto às Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena – EMSI, a importância da 

comunicação e notificação imediata de casos suspeitos para infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19) com a identificação do indígena, grupo étnico e aldeia de origem.  

 Fortalecer os serviços de saúde do DSEI para a detecção, notificação, investigação e 

monitoramento de prováveis casos suspeitos para infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-

19) na população assistida, conforme a definição de caso estabelecida.  
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 Notificar os casos a chefia e aos responsáveis técnicos da Divisão de Atenção à Saúde Indígena – 

DIASI:  

o Aline Gomes da Rocha Schimidt, e-mail: aline.schimidt@saude.gov.br (Chefe da DIASI)  

o Maryana Santos Vasconcelos Marques, e-mail: maryana.vasconcelos@saude.gov.br (Ponto Focal da 

COVID-19)  

 Monitorar o comportamento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda 

Grave (SRAG), no Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI) local e SIASI-Web, 

assim como na planilha paralela enviada à responsável técnica da DIASI/DSEI MGES, para permitir 

avaliação de risco e apoiar a tomada de decisão.  

 Sensibilizar os profissionais de saúde e população indígena em relação a etiqueta respiratória e 

higiene das mãos e demais medidas de prevenção.  

 Orientar as equipes para a investigação de casos suspeitos de infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19).  

 Divulgar materiais de educação em saúde para os trabalhadores das EMSI e das CASAI, por meios 

digitais.  

 Incluir, a população indígena do DSEI/MGES, na definição de fluxos de coleta de amostras e envio 

aos laboratórios de referência para infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), 

respeitando os fluxos estabelecidos nos Planos de Contingência Estaduais e/ou Municipais.  

 Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para infecção humana pelo novo coronavírus 

(COVID-19) e outros vírus respiratórios na população indígena deste DSEI.  

 

Assistência em Saúde  

 Adotar os protocolos para o acolhimento, manejo clínico, medidas de prevenção e controle e 

monitoramento para os casos de SG, SRAG e casos suspeitos para infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19).  

 Comunicar e notificar imediatamente os casos suspeitos para infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19).  

 Definir o fluxo de deslocamento para atendimento especializado de casos suspeitos de infecção 

humana pelo novo coronavírus (COVID-19), considerando a realidade de cada Polo Base e EMSI.  

 Avaliar o estoque de insumos/EPI e necessidade de aquisição para atendimento de pacientes 

suspeitos para infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19). 
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Assistência farmacêutica  

 Realizar levantamento de medicamentos para atendimento sintomático dos pacientes com 

infecção pelo novo coronavírus (COVID-19). A princípio não há medicamento específico para 

tratamento da infecção pelo COVID-19. 

 Garantir estoque estratégico de medicamentos na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) 

do DSEI e nos Polos Base e Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSI), para atendimento 

sintomático dos pacientes (garantia da distribuição com alteração temporária do plano logístico de 

bimestral para mensal); 

 Solicitar descentralização de recurso à Sesai para a execução completa das atas de registro de 

preço vigentes, considerando tais medicamentos, e realizar processo emergencial, para evitar o 

desabastecimento. 

 Divulgar Nota Técnica com orientações para o tratamento sintomático e promoção do uso racional 

de medicamentos às Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI). 

 Divulgar os Protocolos de Tratamento da Influenza do Ministério da Saúde (2017) e do DSEI MG/ES 

(2019). 

 Disponibilizar oseltamivir para os casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda 

Grave (SRAG) aos Polos Base e UBSI, para uso conforme os protocolos de tratamento da Influenza. 

 Articular com estados e municípios a complementaridade do tratamento dos indígenas aldeados, 

caso haja insuficiência ou mesmo falta de medicamentos e insumos no DSEI MG/ES. 

 Realizar o controle e registro das distribuições, remanejamentos e uso de medicamentos. 

 Considerar nos Planos de Contingência municipais e estaduais os indígenas advindos do SASISUS 

nos estabelecimentos de referência e a população indígena em contexto urbano. 

  

Comunicação de risco  

 Divulgar amplamente, para a população indígena, as informações sobre a doença e medidas de 

prevenção sobre a infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), inclusive por meio de 

materiais informativos.  

 Traduzir para língua indígena, sempre que possível, materiais informativos sobre a doença e 

medidas de prevenção.  

 Definir o ponto focal responsável para interlocução com a SESAI nível-central, com os municípios e 

Estados, sendo esta a responsável pela divulgação de informações sobre a situação epidemiológica 

da população indígena do DSEI, em relação à infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).  
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 Repassar todos os informes técnicos, protocolos, fluxogramas, notas informativas advindas da 

SESAI e MS, assim como as orientações elaboras pelo DSEI/MGES, através do sistema SEI, e-mail 

institucional e aplicativos de mensagens.  

 Identificar casos de SG e SRAG nos servidores e colaboradores, em seguida comunicar a DIASI 

MGES e proceder conforme as orientações do MS.  

 

Gestão  

 Articular com as Secretarias Municipais e Estaduais de saúde, com a finalidade de promover ações 

integradas de vigilância em saúde e assistência, na prevenção e controle do novo coronavírus 

(COVID – 19).  

 Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o cenário epidemiológico da 

população indígena e o risco de introdução do novo coronavírus (COVID – 19) nas comunidades.  

 Buscar apoio junto as Secretarias Estaduais, com a finalidade de garantir estoque estratégico de 

insumos laboratoriais para diagnóstico do vírus SARS-COV-2 e de medicamentos para o 

atendimento de casos suspeitos e confirmados para o novo coronavírus (COVID-19) nas populações 

indígenas.  

 Sensibilizar as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde da necessidade de inclusão de 

estratégias voltadas ao acolhimento e atendimento da população indígena nos Planos de 

Contingência para o novo coronavírus (COVID-19).  

 Apoiar os gestores estaduais e municipais na adequação dos Planos de Contingência para inclusão 

da população indígena.  

 Adotar como medidas de cautela e redução da transmissibilidade da COVID-19, a jornada de 

revezamento e trabalho remoto na sede do DSEI/MGES . 

 Notificar formalmente todas as empresas prestadoras de serviços contratadas pelo DSEI/MGES, 

quanto as suas responsabilidades, em adotar todos os meios necessários para o cumprimento das 

regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde/SESAI, na confrontação do coronavírus (COVID-19), 

estando as empresas passíveis de responsabilização, em caso de omissão que cause prejuízo à 

Saúde Pública.  

 

6.2. Nível de resposta: PERIGO IMINENTE 

 

Nível de resposta de Perigo Iminente corresponde a uma situação em que há confirmação de caso 

suspeito, conforme previsto no Capítulo IV, Seção I, Artigo 15 da Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, 
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que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências: 

 

Vigilância em Saúde  

 Expandir a capacidade de avaliação rápida de riscos, realizar eficaz monitoramento de informações 

e investigação intersetorial e resposta frente a casos suspeitos de infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19) na população do DSEI MGES.  

 Emitir alertas a SESAI, as Secretarias Estaduais e as Secretarias Municipais de Saúde sobre a 

situação epidemiológica da população indígena do DSEI MGES.  

 Acompanhar através dos Boletins Epidemiológicos do Ministério da Saúde a situação 

epidemiológica da população indígena nos Municípios de abrangência do DSEI MGES.  

 Articular com as Secretarias Estaduais e as Secretarias Municipais de Saúde a inclusão, no Boletim 

Epidemiológico, da situação epidemiológica da população indígena do DSEI MGES.  

 Intensificar a identificação, a notificação e o monitoramento de indígenas com quadros de SG e 

SRAG no SIASI, assim como na planilha paralela enviada à responsável técnica da DIASI/DSEI MGES, 

para um efetivo monitoramento desses pacientes, a fim de permitir avaliação de risco e apoiar a 

tomada de decisão.  

 Sensibilizar a rede de vigilância e atenção à saúde dos Estados e municípios de abrangência do DSEI 

MGES sobre a situação epidemiológica na população indígena.  

 Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e junto aos serviços de saúde, em 

articulação com os municípios e Estados, relacionados à população indígena.  

 Divulgar materiais de educação em saúde para os trabalhadores da saúde indígena.  

 Notificar, investigar e monitorar prováveis casos suspeitos para infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19) nas comunidades indígenas do DSEI MGES, conforme a definição de caso 

estabelecida pelo MS.  

 Incluir, a população indígena do DSEI/MGES, na definição de fluxos de coleta de amostras e envio 

aos laboratórios de referência para infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), 

respeitando os fluxos estabelecidos nos Planos de Contingência Estaduais e/ou Municipais.  

 Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para infecção humana pelo novo coronavírus 

(COVID-19) e outros vírus respiratórios na população indígena deste DSEI.  

 Orientar as equipes de saúde quanto às medidas de prevenção e controle de infecção para casos 

suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus. 
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Assistência em Saúde  

 Adotar os protocolos para o acolhimento, manejo clínico, medidas de prevenção e controle e 

monitoramento para os casos de SG, SRAG e casos suspeitos para infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19).  

 Estabelecer e apoiar o uso de equipamentos de proteção individual - EPI para os trabalhadores do 

DSEI de acordo com o protocolo de manejo clínico para a infecção humana pelo novo coronavírus 

(COVID-19). 

 Comunicar e notificar imediatamente os casos suspeitos para infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19).  

 Definir o fluxo de deslocamento para atendimento especializado de casos suspeitos de infecção 

humana pelo novo coronavírus (COVID-19), considerando a realidade de cada Polo Base e EMSI.  

 Avaliar o estoque de insumos/EPI e necessidade de aquisição para atendimento de pacientes 

suspeitos para infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19). 

 Estimular a capacitação em serviço para atualização do cenário global e nacional da infecção 

humana pelo novo coronavírus (COVID-19).  

 

Assistência farmacêutica  

 Garantir estoque estratégico de medicamentos na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) 

do DSEI e nos Polos Base e Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSI), para atendimento 

sintomático dos pacientes, com logística mensal de distribuição. 

 Disponibilizar oseltamivir para os casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda 

Grave (SRAG) aos Polos Base e UBSI, para uso conforme os protocolos de tratamento da Influenza. 

 Articular com estados e municípios a complementaridade do tratamento dos indígenas aldeados, 

caso haja insuficiência ou mesmo falta de medicamentos e insumos no DSEI MG/ES. 

 Realizar o controle e registro das distribuições, remanejamentos e uso de medicamentos. 

 Considerar nos Planos de Contingência municipais e estaduais os indígenas advindos do SASISUS 

nos estabelecimentos de referência e a população indígena em contexto urbano. 

 

Comunicação de risco 

 Divulgar os boletins epidemiológicos da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19) 

contemplando a situação epidemiológica da população indígena do DSEI MGES;  
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 Intensificar as atividades educativas para a população indígena do DSEI, com divulgação das 

informações sobre a doença e medidas de prevenção sobre a infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19), inclusive por meio de materiais informativos.  

 Traduzir para língua indígena, materiais informativos sobre a doença e medidas de prevenção.  

 Definir o ponto focal responsável para interlocução com a SESAI nível-central, com os municípios e 

Estados, sendo esta a responsável pela divulgação de informações sobre a situação epidemiológica 

da população indígena do DSEI, em relação à infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).  

 Repassar todos os informes técnicos, protocolos, fluxogramas, notas informativas advindas da 

SESAI e MS, assim como as orientações elaboras pelo DSEI/MGES, através do sistema SEI, e-mail 

institucional e aplicativos de mensagens.  

 Identificar casos de SG e SRAG nos servidores e colaboradores, em seguida comunicar a DIASI 

MGES e proceder conforme as orientações do MS.  

 Solicitar a FUNAI a adoção de medidas restritivas à entrada de pessoas em terras indígenas em 

função da pandemia da COVID-19. 

 

Gestão  

 Articular com as Secretarias Municipais e Estaduais de saúde, com a finalidade de promover ações 

integradas de vigilância em saúde e assistência, na prevenção e controle do novo coronavírus 

(COVID – 19).  

 Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o cenário epidemiológico da 

população indígena e o risco de introdução do novo coronavírus (COVID – 19) nas comunidades.  

 Articular junto às áreas do Ministério da Saúde e outros órgãos o desenvolvimento das ações e 

atividades propostas para esse nível de resposta.  

 Monitorar os estoques dos insumos existentes ao nível do DSEI MGES.  

 Garantir estoque estratégico de insumos laboratoriais para diagnóstico do vírus SARS-COV-2 e 

medicamentos para o atendimento de casos suspeitos e confirmados para o novo coronavírus 

(COVID-19) nas populações indígenas junto as Secretarias Estaduais.  

 Sensibilizar as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde da necessidade de inclusão de 

estratégias voltadas ao acolhimento e atendimento da população indígena nos Planos de 

Contingência para o novo coronavírus (COVID-19).  

 Apoiar os gestores estaduais e municipais na adequação dos Planos de Contingência para inclusão 

da população indígena.  

 Adotar como medidas de cautela e redução da transmissibilidade da COVID-19, a jornada de 

revezamento e trabalho remoto na sede do DSEI/MGES . 
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 Notificar formalmente todas as empresas prestadoras de serviços contratadas pelo DSEI/MGES, 

quanto as suas responsabilidades, em adotar todos os meios necessários para o cumprimento das 

regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde/SESAI, na confrontação do coronavírus (COVID-19), 

estando as empresas passíveis de responsabilização, em caso de omissão que cause prejuízo à 

Saúde Pública.  

 Promover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e controle do novo 

coronavírus (COVID-19).  

 Acompanhar a execução das ações voltadas para a população indígena dos Planos de Contingência 

estaduais e municipais.  

 Garantir o cumprimento do fluxo para deslocamento de pacientes para atendimento especializado 

para casos suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), considerando as 

especificidades de cada Povo.  

 Levantar a disponibilidade nos hospitais de referência de leitos de internação com isolamento e 

leitos de UTI com isolamento para casos graves.  

 

6.3. Nível de resposta: EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) 

 

Nível de resposta de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) corresponde a 

uma situação em que há confirmação de transmissão local do primeiro caso de Coronavírus (COVID-19), no 

território nacional, ou reconhecimento de declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII) pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Estas situações configuram condições para 

recomendação ao Ministro da Saúde de declaração de ESPIN, conforme previsto no Decreto nº 7.616 de 17 

de novembro de 2011 que dispõe sobre a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional – ESPIN. 

 

Vigilância em Saúde  

 Expandir a capacidade de avaliação rápida de riscos, realizar eficaz monitoramento de informações 

e investigação intersetorial e resposta frente a casos suspeitos de infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19) na população do DSEI MGES.  

 Emitir alertas a SESAI, as Secretarias Estaduais e as Secretarias Municipais de Saúde sobre a 

situação epidemiológica da população indígena do DSEI MGES.  

 Articular com as Secretarias Estaduais e as Secretarias Municipais de Saúde a disponibilização de 

equipes de resposta rápida para a investigação de casos confirmados da infecção humana pelo 

novo coronavírus (COVID-19), em apoio ao DSEI.  
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 Acompanhar através dos Boletins Epidemiológicos do Ministério da Saúde a situação 

epidemiológica da população indígena nos Municípios de abrangência do DSEI MGES.  

 Articular com as Secretarias Estaduais e as Secretarias Municipais de Saúde a inclusão, no Boletim 

Epidemiológico, da situação epidemiológica da população indígena do DSEI MGES.  

 Intensificar a identificação, a notificação e o monitoramento de indígenas com quadros de SG e 

SRAG no SIASI, assim como na planilha paralela enviada à responsável técnica da DIASI/DSEI MGES, 

para um efetivo monitoramento desses pacientes, a fim de permitir avaliação de risco e apoiar a 

tomada de decisão.  

 Sensibilizar a rede de vigilância e atenção à saúde dos Estados e municípios de abrangência do DSEI 

MGES sobre a situação epidemiológica na população indígena.  

 Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e junto aos serviços de saúde, em 

articulação com os municípios e Estados, relacionados à população indígena.  

 Divulgar as normas e diretrizes atualizadas do MS para a prevenção e controle da infecção humana 

pelo novo coronavírus, assim como os materiais de educação em saúde para os trabalhadores da 

saúde indígena.  

 Notificar, investigar e monitorar prováveis casos suspeitos para infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19) nas comunidades indígenas do DSEI MGES, conforme a definição de caso 

estabelecida pelo MS.  

 Rastrear os contatos de casos suspeitos e confirmados da infecção humana pelo novo coronavírus 

(COVID-19) em indígenas do DSEI.  

 Incluir, a população indígena do DSEI/MGES, na definição de fluxos de coleta de amostras e envio 

aos laboratórios de referência para infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), 

respeitando os fluxos estabelecidos nos Planos de Contingência Estaduais e/ou Municipais.  

 Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para infecção humana pelo novo coronavírus 

(COVID-19) e outros vírus respiratórios na população indígena deste DSEI.  

 Orientar as equipes de saúde quanto às medidas de prevenção e controle de infecção para casos 

suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus. 

 Adotar avaliação prévia de sintomáticos ou assintomáticos  respiratórios para entrada em terras 

indígenas. 

 Reforçar junto às equipes multidisciplinares de saúde indígena a vigilância para o COVID-19 em 

áreas fronteiriças em terras e territórios indígenas.  
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Assistência em Saúde  

 Avaliar o estoque de insumos e EPI e necessidade de aquisição para atendimento de pacientes 

suspeitos para infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19). 

 Garantir a provisão de EPI para proteção aos profissionais atuantes no atendimento aos casos 

suspeitos ou confirmados da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), evitando assim a 

desassistência. 

 Estimular a capacitação em serviço para atualização do cenário global e nacional da infecção 

humana pelo novo coronavírus (COVID-19).  

 Comunicar e notificar imediatamente os casos suspeitos para infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19).  

 Adotar os protocolos para o acolhimento, manejo clínico, medidas de prevenção e controle e 

monitoramento para os casos de SG, SRAG e casos suspeitos para infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19).  

 Definir o fluxo de deslocamento para atendimento especializado de casos suspeitos de infecção 

humana pelo novo coronavírus (COVID-19), considerando a realidade de cada Polo Base e EMSI.  

 

Assistência farmacêutica  

 Garantir estoque estratégico de medicamentos na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) 

do DSEI e nos Polos Base e Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSI), para atendimento 

sintomático dos pacientes, com logística mensal de distribuição. 

 Disponibilizar oseltamivir para os casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda 

Grave (SRAG) aos Polos Base e UBSI, para uso conforme os protocolos de tratamento da Influenza. 

 Articular com estados e municípios a complementaridade do tratamento dos indígenas aldeados, 

caso haja insuficiência ou mesmo falta de medicamentos e insumos no DSEI MG/ES. 

 Realizar o controle e registro das distribuições, remanejamentos e uso de medicamentos. 

 Considerar nos Planos de Contingência municipais e estaduais os indígenas advindos do SASISUS 

nos estabelecimentos de referência e a população indígena em contexto urbano. 

 

Comunicação de risco  

 Divulgar os boletins epidemiológicos da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19) 

contemplando a situação epidemiológica da população indígena do DSEI MGES;  

 Informar através de Notas Técnicas e/ou e-mails, as medidas a serem adotadas pelos trabalhadores 

do DSEI MGES e a população assistida.  
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 Intensificar as atividades educativas para a população indígena do DSEI, com divulgação das 

informações sobre a doença e medidas de prevenção sobre a infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19), inclusive por meio de materiais informativos.  

 Traduzir para língua indígena, materiais informativos sobre a doença e medidas de prevenção.  

 Definir o ponto focal responsável para interlocução com a SESAI nível-central, com os municípios e 

Estados, sendo esta a responsável pela divulgação de informações sobre a situação epidemiológica 

da população indígena do DSEI, em relação à infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).  

 Repassar todos os informes técnicos, protocolos, fluxogramas, notas informativas advindas da 

SESAI e MS, assim como as orientações elaboras pelo DSEI/MGES, através do sistema SEI, e-mail 

institucional e aplicativos de mensagens.  

 Identificar casos de SG e SRAG nos servidores e colaboradores, em seguida comunicar a DIASI 

MGES e proceder conforme as orientações do MS.  

 Solicitar a FUNAI a adoção de medidas restritivas à entrada de pessoas em terras indígenas em 

função da pandemia da COVID-19. 

 

Gestão  

 Articular com as Secretarias Municipais e Estaduais de saúde, com a finalidade de promover ações 

integradas de vigilância em saúde e assistência, na prevenção e controle do novo coronavírus 

(COVID – 19).  

 Articular junto às áreas do Ministério da Saúde e outros órgãos o desenvolvimento das ações e 

atividades propostas para esse nível de resposta.  

 Garantir estoque estratégico de insumos laboratoriais para diagnóstico do vírus SARS-COV-2 e 

medicamentos para o atendimento de casos suspeitos e confirmados para o novo coronavírus 

(COVID-19) nas populações indígenas junto as Secretarias Estaduais.  

 Promover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e controle do novo 

coronavírus (COVID-19).  

 Acompanhar a execução das ações voltadas para a população indígena dos Planos de Contingência 

estaduais e municipais.  

 Identificar fomentos para as ações emergenciais no enfrentamento do vírus SARS-COV-2.  

 Monitorar os estoques dos insumos existentes ao nível do DSEI MGES.  

 Sensibilizar as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde da necessidade de inclusão de 

estratégias voltadas ao acolhimento e atendimento da população indígena nos Planos de 

Contingência para o novo coronavírus (COVID-19).  
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 Apoiar os gestores estaduais e municipais na adequação dos Planos de Contingência para inclusão 

da população indígena.  

 Adotar como medidas de cautela e redução da transmissibilidade da COVID-19, a jornada de 

revezamento e trabalho remoto na sede do DSEI/MGES . 

 Notificar formalmente todas as empresas prestadoras de serviços contratadas pelo DSEI/MGES, 

quanto as suas responsabilidades, em adotar todos os meios necessários para o cumprimento das 

regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde/SESAI, na confrontação do coronavírus (COVID-19), 

estando as empresas passíveis de responsabilização, em caso de omissão que cause prejuízo à 

Saúde Pública.  

 Garantir o cumprimento do fluxo para deslocamento de pacientes para atendimento especializado 

para casos suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), considerando as 

especificidades de cada Povo.  

 Levantar a disponibilidade nos hospitais de referência de leitos de internação com isolamento e 

leitos de UTI com isolamento para casos graves.  
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7. DESCRIÇÃO E FLUXOGRAMA DA REDE SUS DE REFERÊNCIA PARA OS CASOS DE SRAG EM INDÍGENAS 

 

Os casos classificados como graves devem ser estabilizados e encaminhados aos serviços de 

urgência ou hospitalares de acordo com a organização da Rede de Atenção à Saúde local para a COVID-19. 

O encaminhamento será de responsabilidade da equipe da atenção primária à saúde indígena onde 

ocorrerá o atendimento do caso. Deverá ser articulada na rede local de saúde a necessidade de transporte 

sanitário adequado. 

 

Quadro 04 - Rede de Referência para média (M) e alta (A) complexidades do DSEI MGES. 

UF 
Macrorregião 

de Saúde 
Microrregião de 

Saúde 
Polo Base Município  Média Complexidade Alta complexidade 

 
 

 
 

Guanhães Carmésia 

  Carmésia 

Consórcio CIS CEN 
(diversas 

especialidades)                                  
CNES: 7609868 

Hospital Regional 
Imaculada Conceição/ 

Guanhães                    
CNES: 2144530 

MINAS 
GERAIS 

 
Centro 

  

Guanhães 

Santa Casa de 
Caridade de 

Diamantina (Consulta 
Neurológica)                                                                                                                   

CNES: 2135132 

Santa Casa de Caridade 
de Diamantina 
(Neurologia)                    

CNES: 2135132 

  

MINAS 
GERAIS 

Centro Sete Lagoas 
Capão do 
Zezinho 

Martinho 
Campos 

Espaço Reabilitar -  
Centro de 

Especialidades de 
Martinho Campos 

(urologia, psiquiatria, 
cardiologia, 
ginecologia, 
ortopedia)                                                         

CNES 7096550 

Hospital Dr. Odilon de 
Andrade/Martinho 

Campos                                   
CNES 2144182 
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Hospital Universitário 
Ciências Médicas/BH 

(oftalmologia)                                                
CNES 4034236 

Santa Casa de Bom 
Despacho                                          

CNES 2168707 

Hospital das Clínicas 
da Universidade 
Federal de Minas 

Gerais – EBSERH  /BH                                                                   
CNES 0027049                                 
(nutrologia – 
raquitismo, 

neuropediatra, 
ortopedia). 

Hospital São Judas 
Tadeu/Divinópolis CNES   

2159384 

 
SARAH BELO 

HORIZONTE Rede Sara 
Kubitschek/BH 

(reabilitação) CNES 
3004791 

Hospital Metropolitano 
Odilon Bherens HOB/BH 

CNES 2192896 

MINAS 
GERAIS 

Centro Sete Lagoas 
 

Capão do 
Zezinho 

 
 

Martinho 
Campos 

 

Felício Rocho/BH 
(neurocirurgia) CNES 

0026859 

Hospital Evangélico de 
Belo Horizonte                                    
CNES 0026808 

Fundação Hilton 
Rocha/Belo Horizonte 

(oftalmologia)                         
CNES 2200414 Hospital Felício Rocho  

/Belo Horizonte                                                                       
CNES 0026859 Hospital da Baleia 

/Belo Horizonte 
(oncologia)                                            

CNES2695324 

Santa Casa de Belo 
Horizonte                               

(oncologia)                                                    
CNES 0027014 

Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de 
Minas Gerais – EBSERH 

/Belo Horizonte                                                               
CNES 0027049 

CEO - Centro de 
Especialidades 

Odontológicas Dr. 
Plauto Malachias / 

Bom Despacho 
(odontologia)                                       
CNES 7267207 

Hospital da Baleia                                                                                                                                                  
/Belo Horizonte                                                                  
CNES2695324 

Jequitinhonha Araçuaí Araçuaí Araçuaí 
CISMEJ Consórcio 
Municipal/Araçuaí                                  

CNES 5824591 

Hospital São Vicente De 
Paulo/ Araçuaí                                                                            
CNES 2134276 
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Jequitinhonha Araçuaí Araçuaí 

Araçuaí 

Policlínica Municipal 
Afonsina Nunes de 

Araújo/Araçuaí 
(exames diversos)                                                          

CNES 2134160 

 

Coronel 
Murta 

MINAS 
GERAIS 

 

Leste Ipatinga 

 
 
 
 

Carmésia 
 

 

Açucena 

Policlínica Central 
Josephine P. de 

Tassis/Governador 
Valadares CNES 

7856733 

Hospital Municipal de 
Governador Valadares                    

CNES 2222043 
 

 

MINAS 
GERAIS 

Leste 

Ipatinga Carmésia Açucena 
  

Resplendor Resplendor Resplendor 

UBS Dr. Sílvio 
Leal/Resplendor CNES 

2775735 Hospital Nossa Senhora 
do Carmo (São Camilo) 

/Resplendor                                                                                              
CNES 2168731 CAPS Resplendor                                  

CNES  7059213 
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Hospital Bom 
Samaritano/ 

Governador Valadares                          
CNES 2118661 Hospital Municipal de 

Governador Valadares                                                      
CNES 2222043 

Hospital Municipal de 
Governador Valadares                                                      

CNES 2222043 

 
 
 
 
 
 
 

MINAS 
GERAIS 

 
 

Leste Resplendor Resplendor Resplendor 

Hospital das Clínicas 
da Universidade 
Federal de Minas 

Gerais – EBSERH /Belo 
Horizonte                                                               

CNES 0027049 

 

Nordeste Águas Formosas Água Boa 
Santa Helena 

de Minas 

Recurso da APS da 
secreatria municipal 
de Saúde de Santa 
Helena de Minas  

(diversas 
especialidades)                                        
CNES 6583687 

Hospital Cura Dar’s 
/Machacalis                                                  

CNES 2208067 

LRPD Santa Helena de 
Minas 

Hospital São Vicente de 
Paula/Águas Formosas 

CNES   2183803 

CAPS I Centro de 
Atenção Psicossocial 

Nacao Maxakali  
CNES 5029740 

Hospital Santa 
Rosália/Teófilo Otoni                                        

CNES 2208172 

 
MINAS 
GERAIS 

Nordeste 

Águas Formosas Pradinho Bertópolis 

CEAE - Centro 
Estadual de Assitência 

Especializada             
(pré-natal de alto 

risco)                                        
CNES 6766471 

Hospital Municipal de 
Governador Valadares                                                      

CNES 2222043 

Teófilo Otoni Campanário Campanário 

Policlínica Jovelina 
Rodrigues 

Duarte/Campanário                      
(ginecologia)                                               

CNES   2211068 

Hospital Nossa Senhora 
dos Anjos/Itambacuri                            

CNES   2185563 
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CIS EVMJ Consórcio 
Municipal/Teófilo 

Otoni                CNES 
3464334 

CAPS AD/Teófilo Otoni                          
CNES 7400578 

Hospital Bom 
Samaritano                       

(Projeto Glaucoma)                              
CNES 2118661 

Hospital Tristão da 
Cunha/Itambacuri                                                                                         

CNES 2697548 

 
MINAS 
GERAIS 

Nordeste 

Teófilo Otoni Campanário Campanário 

Hospital das Clínicas 
da Universidade 
Federal de Minas 

Gerais – EBSERH/Belo 
Horizonte 

(infectologia, 
Gastroenterologia e 

Dermatologia)                                              
CNES 0027049 

 

Ladainha Ladainha Ladainha 

CIS/EVMJ Consórcio 
Municipal/Teófilo 

otoni(diversas 
especialidades 

encaminhado ao 
município de Ladainha 

e Teófilo Otoni)                                                                   
CNES 3464334 

Hospital Municipal Dr. 
Arthur Rausch/ 

Ladainha (urgência e 
emrgência)                                                                         

CNES   2797496 

 

Hospital Santa Rosália / 
Teófilo Otoni (urgência 

e emergência)                                                                                              
CNES 2208172 

CEAE - Centro 
Estadual de 
Assistência 

Especializada  (Alto 
Risco e Hiperdia)                                       
CNES  6766471 

Hospital Municipal Dr. 
Raimundo Gobira  / 

Teófilo Otoni 
(ortopedia)                                                                                                       

CNES 2211254 
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MINAS 
GERAIS 

Nordeste Topázio Topázio Teófilo Otoni 

Policlínica Municipal 
dr. Roberto 

Schuffner/Teófilo 
Otoni (ginecologia, 

neurologia, 
cardiologia, 

dermatologia, 
oftalmologia)                                                 

CNES 2109441 

Hospital Santa Rosália / 
Teófilo Otoni (urgência 

e emergência)                                                                                              
CNES 2208172 

CEAE - Centro 
Estadual de 
Assistência 

Especializada  (Alto 
Risco e Hiperdia)                                       
CNES  6766471 

Hospital Municipal Dr. 
Raimundo Gobira  / 

Teófilo Otoni 
(ortopedia)                                                                                                       

CNES 2211254 

MINAS 
GERAIS 

Norte 

Januária Sumaré Itacarambi 

Hospital Municipal 
Gerson 

Dias/Itacarambi                                              
CNES 2119455 

Santa Casa de Montes 
Claros                                                    

CNES 2149990 

Manga 
Brejo Mata 

Fome 
São João das 

Missões 

Hospital FUNRURAL - 
Fundação Hospitalar 

De Amparo Ao 
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Itapicuru 

Homem Do 
Campo/Manga CAPS                                 

CNES 2205998 

Rancharia 

Sumaré 

MINAS 
GERAIS 

Norte Manga Pindaíba 
São João das 

Missões   

Oeste Divinópolis Itapecerica Itapecerica 

Hospital São João de 
Deus/Divinópolis                           

(diversas 
especialidades)                                               
CNES 2159252 

Hospital São João de 
Deus/Divinópolis                               

(urgência e emergência)                                                                                               
CNES 2159252 

Santa Casa de 
Itapecerica 

(oftalmologia, 
ortopedia, pediatria, 

cardiologia)                                                         
CNES 2143895 

Santa Casa de 
Itapecerica (urgência e 

emergência)                   
CNES 2143895 

 
 

Sul 
Caldas Bela Vista Caldas 

Santa Casa de Poços 
de Caldas (consulta 

pré-natal e oncologia) 
CNES 2129469 

Santa Casa de Poços de 
Caldas (partos e 
oncologia) CNES 

2129469 

Centro de Convivência 
e Saude Mental 

/Caldas CNES: Não 
Tem 

 MINAS 
GERAIS 

 
 
 
 

Sul Caldas Bela Vista Caldas 

Hospital Santa Lúcia 
de Poços de Caldas 

(cardiologia)                                                                    
CNES 2129566 

Hospital Santa Lúcia de 
Poços de Caldas 

(cardiologia)                                                                    
CNES 2129566 
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ESPÍRITO 
SANTO 

Hospital das Clínicas 
Samuel Libanio/Pouso 
Alegre (consultas de 

Controle de 
Transplante renal) 

CNES 2127989 

Hospital das Clínicas 
Samuel Libanio/Pouso 

Alegre (transplante 
renal)                                                                                            

CNES 2127989 

Central Não há 
Caieiras 
Velhas 

Aracruz 

CEMA Centro de 
Especialidades 

Médicas/Aracruz 
(Oftamlogia, 

Otorrinolaringologia, 
Neurologia) -                 

CNES 5657415 

Hospital São 
Camilo/Aracruz  

(Urgência e Emergência) 
-     CNES 2770326 

Centro de 
Especialidade Casa 

Rosa/Aracruz (Saúde 
da Mulher)         CNES 

7865082 

Hospital Estadual Dr. 
Jayme Santos 

Neves/Serra (Urgência e 
Emergência) -    CNES 

7257406 

ESPÍRITO 
SANTO 

Central Não há 

Caieiras 
Velhas 

Aracruz 

CAPS II/Aracruz 
(Saúde Mental)                                
CNES 6644678 

Hospital Dr. Dorio 
Silva/Serra (Urgência e 
Emergência) -        CNES 

2486199 

Comboios 
 

 

Centro de 
Especialidade 

CREARA/Aracruz 
(reabilitação)                   

CNES 2770288 

Hospital Infantil Nossa 
Senhora da 

Glória/Vitória (Urgência 
e Emergência) -    CNES 

11800 
Unidade de Pronto 

Atendimento Vila Rica 
(24horas) /Aracruz       

CNES 9691111 

Unidade de Pronto 
Atendimento Barra do  

Riacho (24horas) 
/Aracruz                                                       

CNES 7329725 

Hospital das Clínicas – 
UFES/Vitória (Urgência 
e Emergência) -     CNES 

4044916 
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ESPÍRITO 
SANTO 

Central Não há Comboios Aracruz 

Policlínica – Núcleo 
Regional de 

Especialidades / 
Aracruz (Oftamlogia, 
Otorrinolaringologia, 

Neurologia)                      
CNES 5604613 

 

  
     

Fonte: DSEI MGES, 2019 

 

O fluxograma abaixo demonstra de forma geral, o caminho que o caso suspeito seguirá, desde sua 

identificação até sua chegada ao estabelecimento de saúde de referência em todo o território de 

abrangência do DSEI MGES.  

 

 Fluxograma de atendimento dos casos suspeitos de COVID-19 do DSEI MGES. 
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8. FLUXO DE COMUNICAÇÃO 

 

Em ocorrência de casos suspeitos e confirmados, a comunicação entre a EMSI e a DIASI/DSEI MGES 

deve ser imediata e de periodicidade de no máximo 24 horas, estabelecidos pontos focais para o COVID-19 

em cada Polo Base, e notificação diária (negativa, suspeito, confirmado) ou até mesmo dos rumores. 

A DIASI/DSEI MGES informará à SESAI com intervalos máximos de 24 horas a contar do primeiro 

contato, com o Núcleo 1/SESAI.  

Todas as informações e orientações técnicas encaminhadas pela SESAI à DIASI/DSEI MGES, serão 

enviadas às EMSI/Polos Base e equipes das CASAI, via contato eletrônico e comunicação virtual.  

A DIASI/DSEI MGES desde o inicio tem mantido ampla divulgação de materiais educativos com 

informações sobre a infecção humana com o coronavírus (COVID-19) entre as equipes de saúde. Além de 

orientar os profissionais de saúde a utilizar os informes e orientações técnicas oficiais da SESAI/Ministério 

da Saúde para subsidiar as ações na assistência.  

Toda comunicação com a mídia externa (jornais, rádios, outras instituições, televisão, etc.) deve 

obrigatoriamente ser mediada pela SESAI nível central – Núcleo de Comunicação 

(comunicação.sesai@saude.gov.br). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:comunicação.sesai@saude.gov.br


48 
 

9. FLUXO DE NOTIFICAÇÃO 

 

A notificação imediata deve ser realizada pelo meio de comunicação mais rápida disponível, em até 

24 horas a partir do conhecimento de caso que se enquadre na definição de suspeito, como determina a 

Portaria de Consolidação Nº 04, anexo V, capítulo I, seção I.  

 

Meio telefônico (local)  

Segundo a hierarquia do SUS, se a secretaria de saúde do estado ou município dispor de estrutura e 

fluxos para receber as notificações de emergências epidemiológicas e casos suspeitos do novo coronavírus, 

inclusive nos finais de semana, feriados e período noturno, o profissional deverá notificar, 

preferencialmente, as vigilâncias locais.  

 

Meio telefônico (nacional)  

O CIEVS oferece aos profissionais de saúde o serviço de atendimento, gratuito, 24 horas por dia 

durante todos os dias da semana, denominado Disque Notifica (0800-644-6645).  

 

Meio eletrônico E-notifica  

notifica@saude.gov.br: notificação por meio do correio eletrônico do CIEVS (Rede Nacional de Alerta e 

Resposta às Emergências em Saúde Pública). 

 

FormSUScap COVID-19  

https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=3PRKP3CAJ3  

Este formulário deve ser utilizado para envio das informações padronizadas sobre casos suspeitos 

do novo coronavírus pelos serviços públicos e privados. Todas as informações inseridas serão 

disponibilizadas em tempo real para a Rede CIEVS que será responsável para encaminhar para a autoridade 

local responsável. 

 

Especificamente em relação à notificação de casos em populações indígenas atendidas pelo 

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASI-SUS), a recomenda-se:  

 

a) Para as EMSI que dispõem de acesso à internet nos territórios indígenas, solicita-se o preenchimento do 

formulário eletrônico de notificação. Após o preenchimento, o profissional deve baixar o PDF da ficha de 

notificação e enviar eletronicamente para a vigilância epidemiológica municipal ou estadual, para a 

DIASI/DSEI MGES, no e-mail: maryana.vasconcelos@saude.gov.br; após o preenchimento, o profissional da 

DIASI enviará para a SESAI, no e-mail: lista.nucleo1@saude.gov.br;  

mailto:notifica@saude.gov.br
https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=3PRKP3CAJ3
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b) Para as EMSI que não dispõem de acesso à internet nos territórios indígenas, recomenda-se que realizem 

contato telefônico com a DIASI/DSEI MGES, fone: (33) 98845 6207, informando os detalhes do caso, que 

por sua vez irá realizar a notificação por meio do formulário eletrônico. Após o preenchimento, o 

profissional da DIASI deve baixar o PDF da ficha de notificação e enviar eletronicamente para a vigilância 

epidemiológica municipal ou estadual e para a SESAI, no e-mail: lista.nucleo1@saude.gov.br;  

 

c) Para as equipes das CASAI que dispõem de acesso à internet, solicita-se o preenchimento do formulário 

eletrônico de notificação. Após o preenchimento, o profissional deve baixar o PDF da ficha de notificação e 

enviar eletronicamente para a vigilância epidemiológica municipal ou estadual, para a DIASI/DSEI MGES, no 

e-mail: no e-mail: maryana.vasconcelos@saude.gov.br; após o preenchimento, o profissional da DIASI 

enviará para a SESAI, no e-mail: lista.nucleo1@saude.gov.br.  
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10. FLUXO DE COLETA DE AMOSTRAS E ENVIO AOS LABORATÓRIOS DE REFERÊNCIA PARA O NOVO 

CORONAVÍRUS (COVID-19) PACTUADOS NOS PLANOS MUNICIPAIS/ESTADUAIS 

 

O fluxo de coleta de amostras e envio aos laboratórios de referência para infecção humana pelo 

novo coronavírus (COVID-19), junto à rede laboratorial de referência para os vírus respiratórios se darão de 

acordo com os Planos de Contingencia Estaduais e/ou Municipais.  

O DSEI MGES irá monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para infecção humana pelo 

novo coronavírus (COVID-19) e outros vírus respiratórios na população indígena sob sua responsabilidade.  
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