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Para enfrentamento da COVID-19, DSEI Leste de

Roraima disponibiliza serviço de sala de

monitoramento

há 19 horas 2 minutos para ler

A situação de emergência sanitária em decorrência da pandemia instalada pela
disseminação do novo coronavirus, tem sido uma grande preocupação da equipe de
gestores do DSEI Leste, uma vez que é de responsabilidade do Distrito fortalecer essa
atenção à saúde indígena, bem como monitorar e avaliar a execução dos atendimentos
nas comunidades.

Nesse sentido, o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Leste Roraima, conta com
uma sala de monitoramento, que tem a finalidade de realizar uma busca ativa, para o
novo coranavírus, em todos os seus colaboradores.
Essa busca é feita através de telefonemas realizados por um dos membros do grupo de
monitoramento, que é composto por duas enfermeiras e duas nutricionistas.

Durante o processo na sala de situação, é feita uma entrevista, onde se preenche uma
ficha de monitoramento da COVID-19, e constará perguntas sobre informações
pessoais: nome completo, data de nascimento, endereço, informações clínicas,
comorbidades e definições de casos suspeitos.

Posterior a este contato, se algum funcionário apresentar quaisquer sintoma
característico da COVID-19, poderá entrar em contato com os outros profissionais da
sala de monitoramento. Esta medida tem como objetivo, acompanhar a situação de
saúde dos funcionários do DSEI Leste e a prestação de assistência quando necessário.

O Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Leste, atende um total de 51.174 indígenas
de 11 regiões que compõem o estado de Roraima, são elas: Ingarikó, Serras, Surumu,
Baixo Contingo, Raposa, São Marcos, Amajari, Murupu, Tabaio, Serra da Lua, Wai Wai.
Dentro dessas regiões estão localizadas 343 comunidades indígenas, dos 11 municípios
do estado que são: Uiramutã, Pacaraima, Normandia, Amajari, Boa Vista, Alto Alegre
Cantá, Bonfim, Caroebe, São Luiz do Anauá e São João da Baliza.

Abaixo serão disponibilizados os contatos que monitoram e atendem na sala de
situação:

Juliana Rodrigues: (95) 99143-1713
Vânia Camila: (95) 99175-5938
Bruna Cássia: (95) 98110-2213
Michelany Nogueira: (95) 98120-9646
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Fonte: Priscilla Torres/Ascom DSEI Leste

Com o funcionamento da sala de situação o Distrito poderá fortalecer a atenção à saúde 
indígena, monitorar e avaliar a execução dos atendimentos nas comunidades. Foto: Priscilla 
Torres/Ascom DSEI Leste de Roraima. 
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