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1. INTRODUÇÃO
A Contingência do Distrito Sanitário de Saúde Indígena Yanomami dispõem de
medidas de prevenção e de enfrentamento da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus
(COVID-19), como definições e nível de respostas, articulações com outras entidades, manter
a vigilância e nortear ações de prevenção e controle nos Polos Base, Aldeias e CASAI (Casa
de Atenção à Saúde Indígena). Ativando assim, o controle do monitoramento nos territórios
indígena de abrangência desse distrito e também os Povos Indígenas Isolados que apresentam
uma alta vulnerabilidade social e epidemiológica.
O DSEI YANOMAMI e responsável pela atenção à saúde aos povos indígenas das etnias:
Yanomami e Yekuana dentro da terra indígena do estado de Roraima nos municípios de Alto
Alegre, Amajari, Caracaraí, Iracema e Mucajaí e do Amazonas nos municípios de São Gabriel
da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos, atendendo também indígenas
provenientes da Venezuela.
Estas populações possuem algumas vulnerabilidades que impacta diretamente em
alguns indicadores de saúde, principalmente na questão da desnutrição, ser região fronteiriça
com a Venezuela aonde já se tem COVID-19, uma população idosa de 4,45%, região de
extração de minério ilegal nas terras indígenas, contato da população indígena em área
urbana, contato com pessoas não indígenas como Instituto Socioambiental, Missão
Evangélica da Amazônia e da Piquiatuba Táxi Aéreo, as casas de apoio a saúde indígenaCASAI.

2. OBJETIVO
Este documento apresenta o Plano de Contingência Distrital de Saúde Indígena
Yanomami, para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), diante da pandemia e
definir dentro de cada nível de resposta as medidas que serão adotadas, com isso direcionando
as que equipes multidisciplinares de saúde indígena que prestarão assistência no território
Yanomami, na casa de apoio a saúde indígena e os indígenas no contexto urbano, bem como
intensificar das ações de promoção e prevenção da saúde com uma visão também aos
indígenas isolados, buscando e otimizando as informações e recomendações do Ministério da
Saúde, SESAI e Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o novo Coronavírus quanto a
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identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos, ajustando as orientações e
recomendações à realidade desta unidade.

3. O QUE É O CORONAVÍRUS (SARS-COV-2)
Os Coronavírus causam infecções respiratórias e intestinais em humanos e
animais; sendo que a maioria das infecções por Coronavírus em humanos são causadas 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, como
idosos, crianças e pessoas com doenças prévias.
Considera-se que os povos indígenas devam ser entendidos como um grupo
vulnerável, dadas as desvantagens mundialmente reconhecidas nas condições sociais e saúde
desses grupos em comparação às populações não indígenas nas mesmas localidades. Há
evidências de que outras pandemias se comportaram de forma mais grave em povos
indígenas, como a influenza pandêmica de 2009 (H1N1).
A atual pandemia de doença respiratória aguda, chamada COVID-19, é causada
por um novo Coronavírus denominado SARS-CoV-2.
O período de incubação é o tempo entre ser infectado pelo vírus e o início dos
sintomas da doença. As estimativas atuais do período de incubação variam de 1 (um) a 14
(quatorze) dias, mais frequentemente ao redor de 5 (cinco) dias. Essas estimativas estão sendo
atualizadas à medida que mais dados se tornam disponíveis.
A transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV-2 é em média de 7
dias após o início dos sintomas. No entanto, dados preliminares de estudos sobre o novo
Coronavírus 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 indivíduos infectados pelo novo COVID-19 e curados desenvolverão imunidade contra
novas infecções pelo mesmo vírus e qual será a duração dessa imunidade. O que se sabe é que
a projeção em relação ao número de casos está intimamente ligada à transmissibilidade e
suscetibilidade.
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O espectro clínico da infecção por SARS-CoV-2 é muito amplo, podendo ser
assintomáticos ou variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. No entanto, na
infecção pelo novo coronavírus não está ainda completamente estabelecido 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, que
podem se apresentar em diferentes combinações, mas geralmente incluem febre (>=37,8ºC),
tosse, dificuldade para respirar ou dispneia. Alguns pacientes podem ter mialgia e fadiga,
sintomas respiratórios superiores (congestão nasal, corrimento nasal ou dor de garganta) ou
diarreia, que são menos frequentes. Esses sintomas geralmente são leves e começam
gradualmente.
A maioria das pessoas se recupera da doença sem precisar de tratamento especial,
no entanto uma parte das pessoas que contrai a COVID-19 fica gravemente doente e
desenvolve insuficiência respiratória. As pessoas idosas (>60 anos) e as que têm outras
condições de saúde pré-existentes como pressão alta, problemas cardíacos ou diabetes, têm
maior probabilidade de desenvolver a forma grave da doença. Entretanto, não se reconhece
como será a evolução desse agravo em povos indígenas, bem como sua distribuição por
grupos etários.
Até o momento, não há vacina nem medicamento antiviral específico para
prevenir ou tratar a COVID-19. As pessoas infectadas devem receber cuidados de saúde para
aliviar os sintomas. Pessoas com doenças graves devem ser hospitalizadas, e essa é a principal
preocupação do momento, necessitando importante articulação entre o Subsistema de Atenção
à Saúde Indígena e o restante da rede de serviços do SUS. A maioria dos pacientes graves se
recupera por meio do acesso aos cuidados de suporte.
Não há evidências de que animais que fazem companhia ou animais de estimação,
como gatos e cães, tenham sido infectados ou possam espalhar o vírus que causa o COVID19.
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4. CARACTERIZAÇÃO DO DSEI-Y
Breve Histórico

Em fevereiro de 1991, foi criado o Distrito Sanitário Especial Indígena YanomamiDSEI-Y, através da portaria 316/1991, assinada pelos Ministros da Saúde e da Justiça, para
servir como modelo na implantação dos demais DSEIs em todo território nacional.
O DSEI-Y, está localizado na região norte do Brasil com extensão territorial de
96.649,75 km² com população de for indígenas, assim como as especificidades abaixo
relacionadas:
 05 troncos linguísticos (Yanomami, Sanumã, Ninan,
Yawari/Xamathari e Ye’kuana);
 363 aldeias indígenas (Dados de 03/04/2020);
 5.340 famílias;
 2.363 residências;
 37 polos base e 36 UBSI cadastradas no CNES;
 01 Casa de Apoio do Índio Yanomami – CASAI-Y;
 03 Unidades administrativas (São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel
do Rio Negro e Barcelos, localizadas no estado do Amazonas);
 Acesso 98% aéreo e 2% terrestre.
O DSEI Yanomami é composto predominantemente por duas etnias principais, sendo elas o
Yanomami e o Ye’kuana, os quais estão divididos em subgrupos e variantes dialetais.
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Mapa territorial Yanomami

Fonte: DGESI/SESAI/MS
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5. DADOS DEMOGRÁFICOS
5.1 Dados Populacionais

O DSEI-Y, está localizado na região norte do Brasil com extensão territorial de
96.649,75 km² com população de 28129 indígenas, assim como as especificidades abaixo
relacionadas: são 05 variantes dialetais Yanomami (superdialeto oriental, superdialeto ocidental,
Ninan, Sanumã, Ẏaroamö) e tronco caribe Ye’kuana; 363 aldeias indígenas; 5.340 famílias; 2.363
residências; 37 polos base e 36 UBSI; 01 Casa de Apoio do Índio Yanomami – CASAI-Y; 03
Unidades administrativas (São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos,
localizadas no estado do Amazonas); Acesso 98% aéreo e 2% terrestre;
Quadro 01 estratificação demográfica por município, aldeia e população.
MUNICÍPIO

Nº DE

Nº DE

POLOS

ALDEIAS

POPULAÇÃO

ALTO ALEGRE – RR

12

151

10208

AMAJARI – RR

3

62

4605

BARCELOS – AM

10

47

4960

CARACARAÍ – RR

3

25

1129

IRACEMA – RR

3

34

1041

MUCAJAÍ – RR

2

14

402

2

19

3167

SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM 2

11

2617

8

363

28129

SANTA IZABEL DO RIO NEGRO –
AM

37
FONTE: PAINEL SIASI Data da extração: 03/04/2020
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6. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
O DSEI Yanomami possui uma diversidade de agravos epidemiológicos, os quais estão
apresentam incidências e prevalências variantes, e tem como fator determinante para alguns
deles, a interculturalidade quando se trata da mortalidade infantil, a malária e a desnutrição em
menores de cinco anos de idade a dificuldade de acesso e a mobilidade dos Yanomami.
Entretanto, é possivel obervar que o processo saúde doença e as morbimortalidades, também
estão associadas a outros fatores como as causas sensíveis a atenção básica, o que nos remete a
repensar o processo de trabalho e fortalecimento de algumas práticas de intervençoes
fortalecendo pontos que são estratégicos para a diminuição ou redução destes agravos, tais
como: fortalecimento das práticas de medicina tradicional, fortalecimento do processo de
educação permanete e ou continuada dos profissionais da EMSI, intensificação das ações de
matriciamento das EMSI entre outros, segue abaixo a incidência e prevalência das doenças do
aparelho respiratório referente ao ano de 2019.

Doenças do Aparelho Respiratório
23528

25000
20000

16158

15000
10000
5000

61

1760 226

90

2033 1287 945

53

521 394

0

Fonte: PAINEL SIASI, Data da extração: 15/04/2020

Em relação ao ano de 2020 cita-se o quantitativo de síndrome gripal de 2805 e
síndrome respiratória aguda grave de 503 dados extraídos do SIASI WEB, porém sujeito a
alterações.
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7. MEIOS DE TRANSPORTE
A logística do DSEI Yanomami é complexa, devido a dimensão territorial e suas características,
sendo realizada principalmente por via aérea (aviões monomotores), para locomoção da cidade
até os polos base, e a partir deste é por via fluvial, aérea (helicóptero)

e/ou

longas

caminhadas, para chegar até as comunmidades mais distantes. Cada região tem suas
especificidades, precisando utilizar até todos os meios de transporte citados anteriormente para
atender a demanda de um único polo base.
I.

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)
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; suporte laboratorial; medidas de controle de infecção; assistência;
assistência farmacêutica; vigilância sanitária - medidas de saúde em pontos de entrada em terras
indígenas; comunicação de risco; gestão.

NÍVEL 1: ALERTA

O Nível de resposta de ALERTA corresponde a uma situação em que o risco de introdução
pelo Novo Coronavírus (COVID-19) em território indígena Yanomami seja elevado e não
apresente casos suspeitos.

Vigilância em Saúde



Suspensão de todos as consultas, cirurgias, e retiradas eletivas de área indígenas;



Orientar os profissionais de saúde quanto às medidas de precaução a serem adotadas
enfatizando a higiene de mãos, de acordo com os 5 momentos para a higiene das
mãos em serviços de saúde;



Participar das reuniões do Centro de Operações de Emergências para resposta ao
Coronavírus (COE-RR);



Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos suspeitos
11
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para infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) com a identificação do
indígena e grupo;


Fortalecer os serviços de saúde para a detecção, notificação, investigação e
monitoramento de prováveis casos suspeitos para infecção humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19) em população indígena que vive em terras e territórios
indígenas, conforme a definição de caso estabelecida;



Notificar os casos no devido sistema de informação orientado pelo MS, anotar o
número de identificação da notificação e enviar a ficha enviada aos municípios;



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, 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;



Promover a capacitação de recursos humanos para a investigação de casos suspeitos
de infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), em anexo1.0;



Informar a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) sobre a orientação as suas equipes
quanto à prevenção e controle a infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID19);



Orientar à FUNAI sobre a distribuição de material informativo para orientar pessoas
que solicitarem ingresso em terras indígenas quanto à prevenção e controle a
infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);



Reforçar junto às equipes multidisciplinares de saúde indígena a vigilância para o
COVID-19 em áreas fronteiriças em terras e territórios indígenas;



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



Nivelamento da vigilância sanitária nos Pelotões Especial de Fronteira de Auaris e
Surucucu;



Piquiatuba taxi aéreo criação da sala de higienização com o objetivo de higienizar
todos que saírem e adentrarem nas terras indígenas transportados pela empresa;



Mapeamento dos indígenas não aldeados na sede dos municípios;



Suspensão e/ou cancelamento de todas as ações de Educação Permanente ou
Educação em saúde no DSEI Y na modalidade presencial;
12
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Informar os dados do Boletim Epidemiológico Nacional diariamente no Rádio;



Alta de pacientes/ou acompanhantes com 50 anos ou mais da CASAI para área,
respeitando os critérios de casos suspeitos;



Suspensão do atendimento odontológica eletiva;



Criação de ala para isolamentos da COVID-19 na CASAI-BV;



Participação na sala de situação da COVID-19 do estado de Roraima;



Participação nas reuniões do Centro de Operações de Emergências - COE estadual de
Roraima;



As EMSI estão em constante treinamento e capacitações através de plataformas
digitais como o da OPAS e as do Ministério da saúde, e o próprio DSEI-Y vem
trabalhando nesse modelo de distanciamento social, em anexo1.0;

Assistência em Saúde




Monitorar o comportamento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG);
Notificar, investigar e monitorar prováveis casos suspeitos para infecção humana
pelo novo Coronavírus (COVID-19) em população indígena que vive em terras e
territórios indígenas;



Orientar a população sobre medidas de prevenção e controle;



Detecção precoce de pessoas com síndrome respiratória aguda grave e síndrome
gripal;



Realizar atendimento e tratamento de forma oportuna das SG E SRAG;



Manter atualizado a vacinação, com uma visão aos imunobiológicos que podem
prevenir agravos respiratórios graves como: penta valente, Pneumocócica 10v e 23v
e influenza.

Assistência farmacêutica



Fazer levantamento de medicamentos para atendimento sintomático dos pacientes e
para o tratamento da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) e
abastecer estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos
pacientes do DSEI;
13
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Disponibilizar medicamento específico para os casos de Síndrome Gripal
- SG e Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG que compreendem a
definição clínica para uso do fosfato de OSELTAMIVIR;



Garantir a logística de controle, distribuição e remanejamento de insumos para os
polos base e ou UBSI;



Garantir o envio e o abastecimento de EPI unidades de saúde do DSEI-Y;



Abertura de processo para aquisição de insumos, medicamentos, teste rápido e
oxigênio;



Entrega de Kits de prevenção contendo álcool 70% e máscara



N-95 e máscara cirúrgica aos profissionais de saúde.

Comunicação de Risco



Divulgar, 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, no DSEI-Yanomami, o porta-voz que será responsável pela interlocução com
a SESAI nível-central, sendo esta a responsável pela interlocução com as outras
secretarias do Ministério da Saúde para divulgação de informações sobre a situação
epidemiológica da população indígena do SASISUS em relação à infecção humana
pelo novo Cronavírus (COVID-19).

Gestão



Criação do Comitê de Gerenciamento de Crises, em anexo 6.0;



Promover ações integradas, entre municípios, estados e DSEI, em vigilância em
saúde e assistência na prevenção e controle do novo Coronavírus (COVID-19);



Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos sobre o cenário epidemiológico
da população indígena e o risco de introdução do novo Coronavírus (COVID-19);
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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), incluindo população indígena
em contexto urbano;



Promover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e
controle do novo Coronavírus (COVID-19) na população indígena;



Monitorar os estoques dos insumos existentes ao nível do DSEI;



Apoiar os gestores estaduais e municipais na adequação dos Planos de
Contingência para inclusão da população indígena.

NÍVEL 2: PERIGO IMINENTE

Nível de resposta de Perigo Iminente corresponde a uma situação em que há confirmação
de caso suspeito novo Coronavírus COVID-2019 em território indígena Yanomami.

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) em população indígena;



O DSEI-Y deve emitir alertas para a SESAI e as Secretarias Estaduais e Municipais
de Saúde sobre a situação epidemiológica da população indígena;



Divulgar diariamente o Boletim Epidemiológico da situação epidemiológica da
população indígena Yanomami;



Identificação de indígenas no monitoramento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) nos sistemas de informação da rede.



Monitorar o comportamento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG) na população indígena no SIASI e demais
sistemas oficiais de informação da rede para permitir avaliação de risco e apoiar a
tomada de decisão;



Sensibilizar a rede de vigilância e atenção à saúde sobre a situação epidemiológica na
população indígena;



Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e junto aos serviços de
saúde, relacionados à população indígena;
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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) em população indígena que vive em terras e
territórios indígenas Yanomami;



Informar à Fundação Nacional do Índio (FUNAI) sobre a orientação as suas equipes
quanto à prevenção e controle a infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID19);



Orientar à FUNAI sobre a distribuição de material informativo para orientar
pesquisadores e outros que solicitarem ingresso em terras indígenas quanto à
prevenção e controle a infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);



Reforçar junto às equipes multidisciplinares de saúde indígena a vigilância para o
COVID-19 em áreas fronteiriças em terras e territórios indígenas.

Assistência em Saúde



Separar os casos suspeitos de infecção pelo Coronavírus (SARS-CoV-2)
até a consulta ou encaminhamento para o hospital, caso necessário;



Orientar os pacientes a adotar as medidas de etiqueta respiratória: se tossir ou
espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado e realizar a higiene das
mãos, evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;



Adoção dos protocolos, normas e rotinas para o acolhimento, atendimento,
medidas de prevenção e controle, manejo clínico, monitoramento, entre outros, para
os casos de SG, SRAG e casos suspeitos para infecção humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19);



Levantar a disponibilidade nos hospitais de referência de leitos de internação com
isolamento e leitos de UTI com isolamento para casos graves, em específico para
indígenas de recente contato;



Estabelecer e apoiar o uso de equipamentos de proteção individual para os
trabalhadores;



Garantir a execução dos fluxos para diagnóstico laboratorial para detecção de
infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), junto a rede laboratorial de
referência para os vírus respiratórios, em especial para os indígena, Em anexo 4.0;



Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para infecção humana pelo novo
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Coronavírus (COVID-19) e outros vírus respiratórios na população indígena;


Busca ativa de casos suspeitos de COVID-19 nas aldeias e na sede dos municípios.

Assistência farmacêutica



Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos
pacientes;



Disponibilizar medicamentos indicados para o tratamento de infecção humana pelo
novo coronavírus-19 (conforme orientação do nível central);



Disponibilizar medicamento específico para os casos de SG e SRAG que
compreendem a definição clínica para uso do fosfato de OSELTAMIVIR;



Garantir a logística de controle, distribuição e remanejamento de insumos para os
polos base e UBS;

Comunicação de risco



Divulgar amplamente os boletins epidemiológicos da infecção humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19) contemplando a situação epidemiológica da população
indígena;



Intensificar as atividades educativas para a população indígena 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, sempre que possíveis materiais informativos sobre a
doença e medidas de prevenção.

Gestão



Promover ações integradas, entre municípios, estados com DSEI, em 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 alerta.



Garantir estoque estratégico de insumos laboratoriais para diagnóstico do vírus
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SARS-COV-2 e de medicamento para o atendimento de casos suspeitos e
confirmados para o novo Coronavírus (COVID-19), incluindo população indígena
em contexto urbano;


Promover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e controle
do novo Coronavírus (COVID-19);



Monitorar os estoques dos insumos existentes ao nível do DSEI.



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 a realidade do DSEI.

NÍVEL 3: 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



Divulgar no DSEI as normas e diretrizes atualizadas do MS para a prevenção e
controle da infecção humana pelo novo Coronavírus;



• Realizar investigação do caso confirmado pela infecção humana
pelo novo Coronavírus (COVID-19) em indígenas que vivem em terras, territórios
indígenas Yanomami; e CASAI-BV.



Conduzir investigação epidemiológica e rastrear contatos de casos suspeitos e
confirmados da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) em indígenas
que vivem em terras, territórios indígenas Yanomami; e CASAI-BV.



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



Garantir a execução dos fluxos para diagnóstico laboratorial para detecção de
infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), junto à rede laboratorial de
referência para os vírus respiratórios, em especial para os indígenas referenciados;



Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para infecção humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19) e outros vírus respiratórios na população indígena;



Promover demais atividades previstas pelo Plano de Contingência para Infecção
Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), incluindo o indígena em contexto
urbano;



Reforçar a necessidade de garantir proteção aos profissionais atuantes no
atendimento aos casos suspeitos ou confirmados da infecção humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19); garantindo provisionamento de equipamento de proteção
individual, evitando assim a desassistência;



Adotar medidas adicionais estabelecidas pela OMS, como avaliação prévia de
sintomáticos ou assintomáticos para entrada em terras indígenas;



Informar a Fundação Nacional do Índio sobre a orientação as suas equipes quanto à
prevenção e controle a infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);



Orientar à Fundação Nacional do Índio sobre a distribuição de material informativo
atualizado para orientar pesquisadores e outros que solicitarem ingresso em terras
indígenas quanto à prevenção e controle a infecção humana pelo novo Coronavírus
(COVID-19);



Reforçar junto às equipes multidisciplinares de saúde indígena a vigilância para o
COVID-19 em áreas fronteiriças em terras e territórios indígenas.

Assistência farmacêutica



Abastecer estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos
pacientes;



Disponibilizar medicamento específico para os casos de SG e SRAG que
compreendem a definição clínica para uso do fosfato de OSELTAMIVIR;



Garantir a logística de controle, distribuição e remanejamento de insumos para os
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polos bases, UBSI e CASAI-BV.
Comunicação de risco



Informar as medidas a serem adotadas pelos trabalhadores e a população indígena;



Divulgar amplamente os boletins epidemiológicos da infecção humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19) em população indígena;



Intensificar as atividades educativas para a população indígena com divulgação das
informações atualizadas 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 possíveis materiais informativos sobre a
doença e medidas de prevenção.

Gestão



Promover ações integradas, entre municípios, estados, DSEI e outros órgãos, em
vigilância em saúde e assistência na prevenção e controle do vírus SARS-COV-2;



Articular junto às áreas do Ministério da Saúde e outros órgãos o desenvolvimento
das ações e atividades propostas para esse nível de alerta;



Garantir estoque estratégico de insumos laboratoriais para diagnóstico do vírus
SARS-COV-2 e de medicamento para o atendimento de casos suspeitos e
confirmados para o novo Coronavírus (COVID-19), incluindo para indígenas
advindos do SASISUS e população indígena em contexto urbano;



Promover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e controle
do vírus SARS-COV-2;



Acompanhar a execução das ações voltadas para a população indígena dos Planos de
Contingência municipais e estaduais;



Identificar fomentos para as ações emergenciais no enfrentamento do Novo
Coronavirus COVID-19;



Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e junto aos serviços de
saúde.
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8. OS POVOS ISOLADOS
A eventual assistência a ser prestada aos povos isolados somente ocorrerá em caso de
contato estabelecido entre indivíduos desses povos e os profissionais da FUNAI, que mantêm
um posto de monitoramento nas proximidades da terra por eles habitada. No entanto, como a
política indigenista atual da FUNAI é respeitar a autonomia de vontade dos povos isolados em
estabelecer contato, não há incursões dos profissionais da FUNAI na mata em busca de
aldeamentos dos indígenas isolados.
Porém, uma vez os técnicos da FUNAI acionados por um indígena com suspeitas de
COVID-19 ou quaisquer outros agravos, as equipes de saúde das Unidades básicas dos Polos
Base Maloca Paapiú, Paapiú Novo, Alto Mucajaí (Uxiú), Alto Catrimani, Missão Catrimani e
Ajaraní estão disponíveis para realizar o deslocamento e prestar a assistência necessária
conforme apresentado no mapa descritivo, haja vista que estes Polos são as aldeias que
integram o cordão sanitário, conforme apresentado abaixo:

Nessa perspectiva, em reunião com as lideranças dos povos indígenas que residem nas
regiões adjacentes aos povos isolados, foi firmado um acordo com os próprios indígenas onde
foi considerado que os limites do cordão sanitário ficaria em torno dos Polos Base Maloca
Paapiú, Paapiú Novo, Alto Mucajaí (Uxiú), Alto Catrimani, Missão Catrimani e Ajaraní.
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Com isso, as lideranças ficarão responsáveis por monitorar a entrada de indígenas e/ou
não indígena no cordão sanitário. Esse controle ocorrerá por meio da mobilização das
lideranças em torno das aldeias do cordão sanitário descritas no mapa. Os principais agentes
envolvidos serão: AIS, AISAN, professores, Tuxaua e pajés, os quais serão multiplicadores
das informações e decisões que possam ser tomadas frente a problemática.
A justificativa de envolver as lideranças locais gira em torno do conhecimento prévio
do território e dos valores culturais do Yanomâmi em um contexto geral.
A EMSI, antes e durante a permanência no território, fornecerá diariamente via rádio,
informações sobre os as condições de saúde das aldeias em volta dos povos isolados,
principalmente no que diz respeito aos casos de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória
Aguda Grave, sem deixar de considerar outros agravos como Malária, Desnutrição, Infecções
de pele dentre outros.
Tal controle consistirá na orientação dos indígenas não isolados, respeitarem o
perímetro imaginário do cordão sanitário, a fim de evitar o contágio dos indígenas isolados e
promover a qualidade de saúde dos indígenas em torno do cordão sanitário. Frente disso segue
as ações em torno do Cordão Sanitário:
 Monitoramento das Semanas Epidemiológicas de Síndrome Gripal e Síndrome
Respiratória Aguda Grave (monitoramento diário) via rádio;
 Intensificação quanto a orientação de medidas de prevenção, diagnóstico precoce,
tratamento oportuno de casos de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda
Grave e referência de pacientes graves com sinais de gravidade;
 Oferta de medicação para tratamento oportuno dos casos de Síndrome Gripal e
Síndrome Respiratória Aguda Grave (monitoramento diário);
 Envio de EPI para as Unidades de Saúde;
 Implementação das medidas de manuseio do lixo voltado no uso de suspeitos;
 Intensificação de Vacinação nas regiões do cordão sanitário, tanto de indígenas quanto
não indígenas que estão na área de abrangência do cordão, exemplo desse público são:
profissionais da saúde, profissionais da FUNAI, indígenas, conforme calendário
básico de vacinação, Militares das Forças Armadas, não indígenas que estão presente
no TI Yanomami realizando serviços alheios ao serviço de saúde e da FUNAI;
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 Fortalecer as ações do Mês de Vacinação dos Povos Indígenas (MVPI), tendo em vista
que este será realizado no Polo Base Paapiú Novo, previsto para iniciar dia 18 de hábil
do ano em curso;
 Reforçar as medidas de isolamento social na aldeia de pacientes com quadros de leves
de doenças respiratórias;

Vale ressaltar, que a localização exata destes povos no mapa acima, ilustra uma ideia
de onde esses eles estão localizados. Porém, diante foi enviado uma solicitação para a FUNAI
fornecer com mais precisão a localização desses indígenas (Ofício SEI 0014428846)
Quanto as orientações de atendimento, estão sendo repassadas diariamente via rádio na
língua materna pelos assessores indígenas, onde estes direcionam as orientações as lideranças
locais, tais como: professores, AIS, AISAN, e tuxaua das comunidades.
Com isso, regiões citadas, estão com equipes de saúde prontamente orientadas e
preparadas para atenderem possíveis casos de alguma infecção respiratória e outras afecções.
Frente a isso, as aldeias estão sendo orientadas a respeitar o cordão sanitário e ao mesmo
tempo, estão sendo orientadas a conduzir um possível caso de doença respiratória para
atendimento de saúde destes povos isolados. A FUNAI, dispõe de um Posto de atendimento
no Polo Base Ajaraní, onde vem dando apoio as Equipes de saúde na relação de um possível
contato com estes povos.

9. CLASSIFICAÇÃO DOS CASOS
9.1. CASO SUSPEITO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19).
● Situação 1 – INDÍGENA QUE SAIU DA ALDEIA E QUE RETORNOU nos últimos 14
dias (independentemente do local de procedência) E que apresente:
● Febre E
● Pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para respirar,
produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de
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garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem
intercostal e dispneia);
Situação 2 – INDÍGENA QUE NÃO SAIU DA ALDEIA E QUE TEVE CONTATO
PRÓXIMO COM CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO DE COVID-19 NOS ÚLTIMOS
14 DIAS e que apresente:
●Febre
● Pelo menos um dos sinais 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).

9.2. CASO PROVÁVEL DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)
● Situação 3 - INDÍGENA QUE RESIDE NO MESMO DOMICÍLIO (CONTATO
DOMICILIAR) DE CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO DE COVID, nos últimos 14
dias, e apresente:
● Febre
● 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 outros sinais e sintomas inespecíficos como: fadiga, mialgia/artralgia, dor de cabeça,
calafrios, gânglios linfáticos aumentados, diarreia, náusea, vômito, desidratação e inapetência

9.3. 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.
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9.4. CASOS DESCARTADOS 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.

9.5. CASOS EXCLUÍDOS DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)
Diante do aumento de registros na base de dados do FormSUScap COVID-19, serão
classificados como excluídos aqueles que apresentarem duplicidade ou que não se enquadram
em uma das definições de caso acima.

9.6. 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:
a. 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.
b. Casos em internação hospitalar: diante da avaliação médica.

Observação: A liberação do paciente deve ser definida de acordo com o Plano de
Contingência local, a considerar a capacidade operacional, podendo ser realizada a partir de
visita domiciliar ou remota (telefone ou telemedicina).

DEFINIÇÕES E OBSERVAÇÕES
● Febre:
● Considera-se febre temperatura acima de 37,8°
● Alerta-se que a febre pode não estar presente em alguns casos: 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.
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● Considerar a febre relatada pelo paciente, mesmo não mensurada.

CONTATO PRÓXIMO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19:
●Uma pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos);
●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);
● Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais e a uma distância
inferior a 2 metros;
● 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;
● 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;
● 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:
● Uma pessoa que resida na mesma casa/ambiente. Devem ser considerados os residentes da
mesma casa, colegas de dormitório, creche, alojamento etc.
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10. PRECAUÇÕES
PRÉ-HOSPITALARES
MÓVEIS
DE
URGÊNCIA
E
TRANSPORTE INTERINSTITUCIONAL DE CASOS SUSPEITOS OU
CONFIRMADOS
Fazer uso dos EPI obrigatoriamente durante a assistência direta ao paciente, tanto os
profissionais de saúde, paciente e motorista de acordo com a NOTA TÉCNICA Nº 04/2020
GVIMS/GGTES/ANVISA (atualizada em 17/02/2020)

Terrestre:



Melhorar a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o transporte
(condicionador de ar desligado);



Limpar e desinfetar todas as superfícies internas do veículo após a realização do
transporte.



A desinfecção pode ser feita com álcool a 70%, hipoclorito de sódio ou outro
desinfetante indicado para este fim e seguindo procedimento operacional padrão
definido para a atividade de limpeza e desinfecção do veículo e seus equipamentos;



Sempre notificar previamente o serviço de saúde para onde o caso suspeito ou
confirmado será encaminhado;



Paciente no assento traseiro próximo a janela;



Trabalhadores e profissionais de Saúde fazerem uso de EPI apropriado (máscara
cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos de proteção);
Observação: Deve-se evitar o transporte interinstitucional de casos suspeitos ou

confirmados ou outros. Se a transferência do paciente for realmente necessária, este deve
utilizar máscara cirúrgica, obrigatoriamente.

Aéreo:



Limpar e desinfetar todas as superfícies internas do veículo após a realização do
transporte;



A desinfecção pode ser feita com álcool a 70%, hipoclorito de sódio ou outro
desinfetante indicado para este fim e seguindo procedimento operacional padrão
definido para a atividade de limpeza e desinfecção do veículo e seus equipamentos;
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Sempre notificar previamente o serviço de saúde para onde o caso suspeito ou
confirmado será encaminhado;



Isolar precocemente pacientes suspeitos durante o transporte. Os mesmos deverão
utilizar máscara cirúrgica todo o momento, desde a identificação até chegada ao local
de isolamento. (Assento traseiro);



Trabalhadores e profissionais de Saúde fazerem uso de EPI apropriado (máscara
cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos de proteção);
Observação: Deve-se evitar o transporte interinstitucional de casos suspeitos ou

confirmados ou outros. Se a transferência do paciente for realmente necessária, este deve
utilizar máscara cirúrgica, obrigatoriamente.

Fluvial:



Realizar a limpeza e desinfecção imediata das superfícies interna dos transportes,
objetos e superfícies tocados com frequência pelo paciente e equipes assistenciais;



A desinfecção pode ser feita com álcool a 70%, hipoclorito de sódio ou outro
desinfetante indicado para este fim e seguindo procedimento operacional padrão
definido para a atividade de limpeza e desinfecção do veículo e seus equipamentos;



Sempre notificar previamente o serviço de saúde para onde o caso suspeito ou
confirmado será encaminhado;



Isolar precocemente pacientes suspeitos durante o transporte. Os mesmos deverão
utilizar máscara cirúrgica todo o momento, desde a identificação até chegada ao local
de isolamento (assento traseiro);



Trabalhadores e profissionais de Saúde fazerem uso de EPI apropriado (máscara
cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos de proteção);



Evitar parar em outras comunidades e portos;

Observação: Deve-se evitar o transporte interinstitucional de casos suspeitos ou confirmados
e ou outros. Se a transferência do paciente for realmente necessária, este deve utilizar máscara
cirúrgica, obrigatoriamente.
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11. FLUXOGRAMA DOS CASOS SUSPEITOS E/OU SINTOMATICOS
Conforme já foi citado neste plano o exército brasileiro em parceria com o estado
de RORAIMA e entre outras instituições, está abrindo um à unidade deferência para o novo
Coronavírus, aonde o DSEI Yanomami também será comtemplando com a assistência e
referência segue abaixo o fluxo:
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ANEXOS
ANEXO 1.0

CAPACITAÇÕES REALIZADAS CONFORME CRONOGRAMA DE
CONTINGENCIAMENTO;
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ANEXO 2.0
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ANEXO 3.0
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ANEXO 4.0
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ANEXO 5.0
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ANEXO 6.0
CONTATOS DOS INTEGRANTES DO COMITÊ DE GERENCIAMENTO DE CRISE-CGC DO DSEI-YANOMAM
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CRONOGRAMA DE ATRIBUIÇÕES DOS INTEGRANTES DO COMITÊ DE GERENCIAMENTO DE CRISE-CGC

Atribuição (ões) dentro do GT

01

Francisco Dias

Coord.
Distrital

 Responder às demandas da imprensa local e nacional,
realizando os pronunciamentos que se fizerem
necessários.

02

Junior
Hekurari

Pres. do
CONDISI
Y

 Divulgação dos dados do boletim epidemiológico local
no rádio, nos grupos de WHATSAPP e redes sociais do
X
DSEI e dos boletins epidemiológicos das SES RR e AM
nos grupos de WHATSAPP;

03

Manoel
Avelino

Enfermeir
o

 Divulgação dos dados do boletim epidemiológico local
no rádio, nos grupos de WHATSAPP e redes sociais do
X
DSEI e dos boletins epidemiológicos das SES RR e AM
nos grupos de WHATSAPP;

Quando
Necessári
o

Função

Quinzena
l
Mensal

Nome

Diário

N°

Semanal

Periodicidade
Situação das Ações

X

 Respostas e elaboração de documentos referente à
COVID – 19;

X

 Monitorar a entrega de kits de prevenção contendo
álcool 70% e máscara N-95 e máscara cirúrgica aos X
profissionais de saúde;
04

Andreia Olívio

Cirurgiã

 Monitoramento remoto dos casos suspeitos e
confirmados registrados em área, CASAI e ambulatório

X
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Dentista

de triagem;
 Atualização do mapeamento dos indígenas não aldeados
na sede dos Municípios;

05

Juliane Garcia

Enfermeir
a

 Apoio Técnico aos indígenas e profissionais;

X
X

 Monitorar a entrega de kits de prevenção contendo
álcool 70% e máscara N-95 e máscara cirúrgica aos X
profissionais de saúde;
 Viabilizar capacitação dos médicos e enfermeiros da
CASAI quanto ao diagnóstico, tratamento, avaliação,
alta de pacientes suspeitos, e ou casos confirmados do
COVID-19;

06

João Luíz

Consultor
da OEPAS

X

 Produção de boletim epidemiológico diário indicando o
X
quantitativo de casos suspeitos, confirmados e óbitos;
 Planejar, produzir e disponibilizar material educativo
em língua materna e português para promoção de saúde
no combate ao Coronavírus;

X

 Produzir material gráfico digital para ser veiculado nas
mídias sociais do DSEI Y;
 Organizar reuniões em Vídeos Conferências.
07

Joel Gonzaga

Médico

 Apoio Técnico aos indígenas e profissionais;
X
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 Viabilizar capacitação dos médicos e enfermeiros da
CASAI quanto ao diagnóstico, tratamento, avaliação,
alta de pacientes suspeitos, e ou casos confirmados do
COVID-19;
08

Maxwell
Torres

Enfermeir
o

X

 Articulação com outras instituições/reuniões externas;

X

 Organização dos Fluxos e atendimento no ambulatório e
na Área de Proteção e Cuidado Indígena (APCI);

X

09

Leandro
Lacerda

Ag.
Administr
ativo

 Apoio e articulação das ações de enfrentamento a
COVID-19 junto aos escritórios locais;
X

10

Marcos
Vinícius

Enfermeir
o

 Apoio e articulação das ações de enfrentamento a
X
COVID-19 junto aos escritórios locais;

11

Naílson Viana

Chefe da
DIASI

 Apoio administrativo junto a Equipe da DIASI quanto
as ações de enfrentamento a COVID-19;
X

12

SELOG

 De insumos Logística, profissionais e de materiais;

X
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