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Introdução
Este documento apresenta o Plano de Contingência do Distrito
Sanitário Especial Indígena Alto Rio Juruá para Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19) em Povos Indígenas em caso de surto e define o nível
de resposta e a estrutura de comando correspondente a ser configurada, em
cada nível de resposta. 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 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.
Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
declarou que o surto do novo coronavírus constitui uma Emergência de Saúde
Pública de Importância Internacional (ESPII) – o mais alto nível de alerta da
Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Essa
decisão buscou aprimorar a coordenação, a cooperação e a solidariedade
global para interromper a propagação do vírus.
Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS
como uma pandemia. O termo “pandemia” se refere à distribuição geográfica
de uma doença e não à sua gravidade. A designação reconhece que, no
momento, existem surtos de COVID-19 em vários países e regiões do mundo.
Diariamente o Ministério da Saúde atualiza os dados acerca do número
de casos confirmados da doença COVID-19 na Plataforma Integrada de
Vigilância
Em
Saúde
(IVIS)
disponível
em:
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/.
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. 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.
Esse Plano de Contingência foi elaborado considerando 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).
Historicamente, observou-se maior vulnerabilidade biológica dos povos
indígenas a viroses, em especial às infecções respiratórias. As epidemias e os
elevados índices de mortalidade pelas doenças transmissíveis contribuíram de
forma significativa na redução do número de indígenas que vivem no território
brasileiro, estimadas em cerca de 5 milhões de pessoas no início do século
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XVII, e no extermínio de povos inteiros. As doenças do aparelho respiratório
ainda continuam sendo a principal causa de mortalidade infantil na população
indígena.
Os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (PIIRC) são
especialmente vulneráveis às doenças infectocontagiosas, motivo pelo qual
deve-se considerar nestes casos o disposto na Portaria Conjunta nº 4.094, de
20 de dezembro de 2018, que define princípios, diretrizes e estratégias para a
atenção à saúde dos PIIRC.
A PNASPI prevê atenção diferenciada às populações indígenas com
base na diversidade sociocultural e nas particularidades epidemiológicas e
logísticas desses povos, com foco na oferta dos serviços de Atenção Primária e
na garantia de integralidade da assistência. Dentre os desafios que podem ser
observados na atenção à saúde indígena, destaca-se a aceitabilidade do
deslocamento para estabelecimento de referência especializada e da própria
hospitalização por parte dos indígenas que residem em terras e territórios
indígenas.
A resistência encontrada está relacionada a diversos fatores, como por
exemplo: ao desejo de seguir o tratamento de saúde tradicional e manter-se
próximo aos cuidadores tradicionais de sua comunidade; à falta de confiança
ou descredibilidade no tratamento ofertado pela equipe de saúde; à sensação
de isolamento dos demais membros da sua família e comunidade; ao
desconforto em relação às regras que são impostas nos estabelecimentos de
saúde convencionais que conflitam com suas práticas alimentares, de cuidados
corporais e espirituais; à ambiência inadequada, como a imposição de dormir
em camas para indivíduos que são acostumados a dormirem na maioria das
vezes em redes, entre outros. Em geral, a resistência é maior por parte dos
idosos.
Objetivos
Esse documento visa orientar as Equipes Multidisciplinares de Saúde
Indígena que atuam nos terrritorios de abrangência do Distrito Sanitário
Especial Indígena Alto Rio Juruá (DSEI - ARJ) para atuação na identificação,
notificação e manejo oportuno de casos suspeitos de infecção humana pelo
novo coronavírus (COVID-19), baseados nos protocolos e documentos da
Organização Mundial de Saúde (OMS), do Ministério da Saúde (MS) e
Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), Secretaria de estado de saúde
de Saúde (SES) e secretarias municipais de saúde (SMS), bem como, nortear
a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e Secretarias municipais de saúde na
elaboração de seus planos de contingência, atentando-se às especificidades da
população indígena, considerando o plano de contingência do DSEI Alto Rio
Juruá.
Situação Epidemiológica das Infecções Respiratórias Agudas no DSEI Alto
Rio Juruá
As Infecções respiratórias Agudas são as doenças mais prevalentes na
população indígena do DSEI Alto Rio Juruá, sendo estas consideradas fatores
determinantes nas causas de mortalidade, sobretudo do público infantil, conforme
gráfico abaixo:
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Quantitativos anuais (2017-2019) de notificações de casos de Infecções Respiratórias Agudas
nas terras indígenas de abrangência do DSEI Alto Rio Juruá. Dados coletados através de
planilhas Paralelas e SIASI – Sistema de Informação da atenção à saúde indígena.

Abaixo seguem os gráficos com os dados de Infecção Respiratória Aguda
por Polo Base do DSEI ARJ, com as aldeias que apresentaram o maior número
de casos no ano de 2019.
Ao analisar os gráficos, nota-se que o Polo Base de Cruzeiro do Sul é o
que apresenta mais casos de IRA, totalizando 322 casos no referido ano. O polo
base de Marechal Thaumaturgo é segundo com 307 casos notificados levando
em consideração as aldeias que mais tiveram casos no ano de 2019. Em seguida
vem o polo base de Feijó com 282 casos de Infecção Respiratória Aguda. O polo
base de Tarauacá teve 252 notificações de IRA.
Segundo os dados apresentados no gráfico, o polo base de Jordão teve
214 casos de acordo com as aldeias que apresentaram maior notificação para o
agravo. Já o polo base de Porto Walter teve 72 casos relacionados às aldeias
com maior número de casos. Seguido do polo base de Mâncio Lima com 50
casos de IRA e por ultimo, porém não menos importante o polo base virtual de
Rodrigues Alves com 27 casos notificados de Infecção Respiratória Aguda.
Vale ressaltar, que os dados apresentados em forma de gráficos, são
apenas das aldeias que obtiveram o maior de notificações de Infecção
Respiratória Aguda – IRA, ou seja, tivemos aldeias que notificaram apenas 1 ou 2
casos e não entraram no gráfico. Além, disso os dados que constam nos gráficos
por Polo Base foram retirados do Sistema de Informação de Atenção a Saúde
Indígena – SIASI.
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Definições de casos
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: 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
garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa
de nariz, tiragem intercostal e dispneia); OU
Situação 2 – CONTATO PRÓXIMO: pessoa que, nos últimos 14 dias,
teve contato próximo de caso suspeito ou confirmado para COVID-19 E
apresente: Febre ou 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).
CASO PROVÁVEL DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)
Situação 3 – CONTATO DOMICILIAR: pessoa que, nos últimos 14
dias, residam ou trabalhe no domicílio de caso suspeito ou confirmado para
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COVID-19 e apresente: Febre ou 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: fadiga, mialgia, dor de cabeça, calafrios,
gânglios linfáticos aumentados, diarreia, náusea, vômito, desidratação e
inapetência.
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 SARSCoV2 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:
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.
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;
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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.
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 (COVID19) em Povos Indígenas e o Plano de Contingência Nacional para Infecção
Humana
pelo
novo
Coronavírus
(COVID-19)
(https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/planocontingencia-coronavirus-COVID19.pdf).
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 DE RESPOSTA: ALERTA
O Nível de resposta de Alerta corresponde a uma situação em que o
risco de introdução do SARS-COV-2 nas Terras Indígenas do DSEI Alto Rio
Juruá seja elevado e não apresente casos suspeitos.
Vigilância no DSEI Alto Rio Juruá


Monitorar, junto a Vigilância Epidemiológica dos Municípios de
abrangência do DSEI ARJ os eventos e rumores na imprensa e redes
sociais relacionados a casos na saúde indígena, devendo haver a
comunicação ao DSEI e notificação imediata (em até 24 horas),
atentando-se a identificação do indígena e grupo étnico;
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Controle de entrada de não indígena nas aldeias de abrangência deste DSEI
com a corresponsabilização dos seguintes atores: CONDISI, Lideranças
Indígenas, Polícia Federal, Exército Brasileiro e FUNAI;



Garantir através da Equipe Técnica a divulgação de informações pertinentes e
atualizadas as EMSI e CONDISI tais como: boletins epidemiológicos, notas
informativas, protocolos, notas técnicas, entre outros para subsidiar a atuação
dos mesmos frente à possiveis casos de infecção pelo novo coronavírus
(COVID-19).



A comunicação oficial das informações referente ao COVID-19 do DSEI ARJ
será disponibilizada através do e-mail diasi.dseiarj@saude.gov.br.



Promover a capacitação de recursos humanos para a investigação de casos
suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19);



Fortalecer os serviços de saúde do DSEI ARJ para a detecção, notificação,
investigação e monitoramento de prováveis casos suspeitos para infecção
humana pelo novo coronavírus (COVID-19) em população indígena aldeada,
através de capacitação dos profissionais de saúde pela Equipe técnica do DSEI,
curso online como Doenças ocasionais por vírus respiratórios emergentes,
incluindo o COVID-19, ofertado pela Organização Mundial de Saúde, disponível
no
link:
https://www.campusvirtualsp.org/pt-br/curso/virusrespiratoriosemergentes-incluindo-o-covid-19;



Orientar as Equipes de Saúde do DSEI ARJ quanto às medidas de prevenção e
controle de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19), conforme orientações
da
Anvisa,
no
link:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04
-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28;



Promover ações de educação em saúde para a população indígena com objetivo
de orientar as comunidades de abrangência do DSEI ARJ sobre formas de
transmissão, contágio, prevenção do novo coronavírus, utilizando materiais
gráficos, tais como: folders, cartazes e banners, de fácil compreensão,
transcritos nas línguas originárias de cada povo;



Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata (dentro de 24
horas) de casos suspeitos para infecção humana pelo novo coronavírus (COVID19) com a identificação do indígena e grupo étnico;



Notificar os casos no devido sistema de informação orientado pelo MS, anotar o
número de identificação da notificação e enviar a ficha, emitida ao CIEVS e o
número de identificação para o e-mail lista.nucleo1@saude.gov.br.



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 à
etiqueta respiratória e higiene das mãos;



Revisar sistematicamente as definições de vigilância diante de novas evidências
ou recomendações da OMS, MS e SESAI;
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Vigilância nos municípios e estados


Encaminhar ofício a fim de buscar parceria junto as Secretarias Municipais de
Saúde e Secretaria Estadual de saúde com o intuito de incluir a Equipe Técnica
do DSEI em reuniões estaduais e municipais voltadas para a vigilância dos casos
para infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19) e ainda comtemplar os
trabalhadores da saúde indígena com materiais de educação em saúde;
Fortalecer os serviços de saúde municipais e estadual para detecção, notificação,
investigação e monitoramento de possíveis casos supeitos pela infecção humana
pelo Novo Coronavírus (COVID-19), com a indentificação do indígena e grupo
étnico, conforme a definição de casos estabelecida no devido Sistema de
informação orientado pelo MS.



Assistência no DSEI Alto Rio Juruá


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).



Promover juntamente com as comunidades indígenas, CONDISI e EMSI o
acolhimento e o reconhecimento precoce, visando monitorar e combater os
casos suspeitos para a infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).



Promover ações educativas aos usuários indígenas sobre prevenção sinais e
sintomas, forma de contágio, prognóstico e o fluxo de pacientes suspeitos de
infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).



Estabelecer e apoiar o uso de equipamentos de proteção individual para os
trabalhadores do DSEI Alto Rio Juruá de acordo com o Protocolo de Manejo
Clínico para o Novo Coronavírus (2019-nCoV), conforme orientação do
Ministério da Saúde,
disponibilizado
no link:
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/11/protocolo-manejocoronavirus.pdf.

Assistência nos municípios e estado
Encaminhar ofício a fim de:


Buscar parceria com as Secretarias Municipais de Saúde dos municípios de
abrangência do DSEI ARJ e Secretaria do Estado a fim de incluir o DSEI ARJ nos
Planos de Contingência dos estabelecimentos de saúde da rede de referência do
SUS;



Manter comunicação com as secretarias de saúde municipais e estadual para
garantir notificação imediata dos casos suspeitos;



Incluir os profissionais de saúde indígena nas capacitações promovidas por
estado e municípios sobre o fluxo de pacientes suspeitos de infecção humana
pelo novo coronavírus (COVID-19);



Garantir atendimento de pacientes indígenas advindos do DSEI ARJ, no que se
refere aos estabelecimentos de saúde de referência, (i) viabilizar o direito do
paciente indígena a acompanhante e a intérprete, quando este se fizer
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necessário, respeitadas às condições clínicas do paciente; (ii) viabilizar a
adaptação de protocolos clínicos, bem como, critérios especiais de acesso e
acolhimento, considerando a vulnerabilidade sociocultural; (iii) priorizar o acesso
diferenciado aos indígenas de recente contato, incluindo a disponibilização de
alojamento de internação individualizado; e (iv) assegurar o compartilhamento de
diagnósticos e condutas de saúde de forma compreensível aos pacientes
indígenas.
Assistência farmacêutica no DSEI-ARJ


Realizar o levantamento de medicamentos e insumos para atendimento dos
pacientes sintomático e para o tratamento da infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19), assim como manter um estoque estratégico.



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 CASAI.

Assistência farmacêutica nos municípios e estados


Encaminhar ofício a fim de contemplar os indígenas aldeados do DSEI ARJ, nos
planos de contingência municipais e estadual, assim como disponibilizar
medicamentos e insumos necessários ao tratamento sintomático da infecção pelo
novo coronavírus (COVID-19).

Vigilância Sanitária - medidas de saúde em pontos de entrada em terras indígenas


Informar a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e CONDISI sobre as orientações
feitas às EMSI que atuam no DSEI-ARJ quanto à prevenção e controle a
infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19) nas comunidades indígenas
de abrangência do DSEI.



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



Realizar o controle de entrada e saída de indígenas e não indígenas das Aldeias,
em articulação com as lideranças, o CONDISI e a FUNAI, com o intuito de
prevenir o risco de infecção e propagação do novo coronavírus.

Comunicação de risco


Divulgar, para a população indígena, através das EMSI, 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 materiais informativos sobre a doença e medidas
de prevenção.



Foi designada como ponto focal para a interlocução com a SESAI e outras
secretarias do Ministério da Saúde a chefe da Divisão de atenção à Saúde do
índio, Eliana Maria da Silva Bezerra para divulgação de informações sobre a
situação epidemiológica da população indígena do SASISUS em relação à
infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
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Gestão


Criação da Equipe Técnica para promover uma Resposta Rápida, composta por
profissionais do DSEI ARJ, tais como: médicos, enfermeiros e técnicos de
enfermagem em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde de
abrangência deste DSEI. Sendo responsáveis pela divulgação de documentos
técnicos sobre o novo coronavírus (COVID-19) tais como: boletins
epidemiológicos, notas informativas, protocolos, notas técnicas, entre outros. Para
acessar os boletins epidemiológicos lançados pelo Ministério da Saúde (MS)
através do link www.saude.gov.br/boletins-epidemiologicos;



Buscar parceria com as Secretarias Municipais e Estadual de Saúde a fim 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).



Buscar apoio junto a Secretaria Estadual a fim 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 Estadual 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)
municipais e estadual.



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



Monitorar os estoques dos insumos e medicamentos existente a nível do DSEI
ARJ.

NIVEL 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, que dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá providencias:
“A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios exercerão, em seu
âmbito administrativo, as seguintes atribuições: XIII – para atendimento de
necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de
perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a
autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar
bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes
assegurada justa indenização”.

Vigilância no DSEI-ARJ


Expandir a capacidade de avaliação rápida de riscos do DSEI ARJ, intensificar o
monitoramento de informações e investigação intersetorial e resposta frente a
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casos suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19) na
população indígena do DSEI ARJ;


Emitir alertas para a SESAI e as Secretarias Estaduais e Municipais de saúde
sobre a situação epidemiológica da população indígena do DSEI ARJ;



Acompanhar através dos Boletins Epidemiológicos do Ministério da Saúde sobre
a situação epidemiológica da população indígena nos Municípios de abrangência
do DSEI ARJ;



Intensificar a identificação e notificação de indígenas com quadros de Síndrome
Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) nos sistemas oficiais
de informação da rede de serviços 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 municípios de
abrangência do DSEI ARJ e estado sobre a situação epidemiológica na
população indígena;



Monitorar e investigar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e junto aos
serviços de saúde, em articulação com os municípios e estado, relacionados à
população indígena;



Divulgar materiais de educação em saúde para os profissionais da saúde
indígena, CONDISI e comunidade indígena;



Notificar, investigar e monitorar prováveis casos suspeitos para infecção humana
pelo novo coronavírus (COVID-19) em população indígena que vive em
territórios indígenas do DSEI ARJ, conforme a definição de caso estabelecida no
devido sistema de informação orientado pelo MS;



Revisar sistematicamente as definições de vigilância diante de novas evidências
ou recomendações da OMS, MS e SESAI;

Vigilância nos municípios e estados
Encaminhar ofício a fim de:


Fortalecer parcerias com as secretarias municipais de saúde dos municípios de
abrangência do DSEI ARJ e secretaria estadual, a fim de expandir a capacidade
de avaliação rápida de risco, 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.



Garantir a inclusão do número de casos suspeitos e confirmados identificados
em população indígena nos Boletins Epidemiológicos emitidos pelo estado e
municípios de abrangência do DSEI ARJ.



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



Garantir o monitoramento do comportamento dos casos de Síndrome Gripal
(SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na população indígena nos
sistemas oficiais de informação da rede para permitir avaliação de risco e apoiar
a tomada de decisão juntamente com o DSEI ARJ.
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Garantir a atuação da rede de vigilância e atenção à saúde sobre a situação
epidemiológica na população indígena.



Divulgar materiais de educação em saúde para o trabalhador da saúde, incluindo
os profissionais da saúde indígena.



Notificar, investigar e monitorar prováveis casos suspeitos para infecção humana
pelo novo coronavírus (COVID-19) em população indígena, conforme a definição
de caso estabelecida, no devido sistema de informação orientado pelo MS.

Suporte Laboratorial


Promover a coleta de amostras pelas Equipes Multidisciplinares de Saúde
Indígena dentro do território indígena, em casos extremos, em parceria com as
Secretarias Municipais de Saúde dos Municípios de abrangência do DSEI ARJ e
Secretaria Estadual, bem como, o envio ao laboratório de referência para
infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).



Garantir a execução dos fluxos para diagnóstico e detecção de infecção humana
pelo novo coronavírus (COVID-19), junto à rede laboratorial de referência dos
municípios, em especial para os indígenas referenciados do DSEI ARJ.



Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para infecção humana pelo
novo coronavírus (COVID-19) e outros vírus respiratórios na população indígena
em articulação com as Secretarias Municipais de Saúde de abrangência do DSEI
ARJ.



Promover demais atividades previstas pelo Plano de Contingência Nacional para
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), incluindo os indígenas
advindos do DSEI ARJ.



Buscar parcerias com a rede laboratorial de referência no estado e municípios
para treinamento de recursos humanos do DSEI ARJ, a fim de garantir o
diagnóstico precoce da infecção pelo novo coronavírus, evitando dessa forma o
deslocamento dessa população aos centros urbanos.

Medidas de controle de infecção


Garantir medidas de prevenção e controle de infecção para casos suspeitos ou
confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-COV-2), conforme
orientações da
Anvisa,
no
link:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+
04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28

Assistência no DSEI Alto Rio Juruá


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).



Comunicação e notificação imediata (até 24 horas) de casos suspeitos para
infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).



Deslocar os pacientes indígenas para atendimento especializado para casos
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suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), considerando
a susceptibilidade dos grupos prioritários e demais indigenas apresentando os
seguintes sintomas: dispneia, desconforto respiratório, saturação de O2 menor
que 95% ou exacerbação de doença pré-existente.


Estabelecer junto às EMSI a importância de implementar precauções para
gotículas/aerossóis de acordo com cada caso e gravidade no enfrentamento de
casos suspeitos ou confirmados da 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).



Garantir a disponibilidade de insumos e medicamentos para atendimento de
pacientes suspeitos para a infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID19), assim como equipamentos de proteção indivídual para as EMSI, conforme
recomendação
da
ANVISA:
Link:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+
04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28).

Assistência nos municípios e estados
Encaminhar ofício a fim de:


Articular através das esferas municipais e estaduais, a organização da rede de
atenção à saúde para assistência aos casos de SG, SRAG e da infecção humana
pelo novo coronavírus (COVID-19) na população indígena de abrangência do
DSEI Alto Rio Juruá;



Realizar apresentação do Plano de Contingência do DSEI-ARJ aos hospitais de
referência do estado do Acre, bem como, às unidades de saúde da esfera
municipal, para acolhimento, reconhecimento precoce e controle de casos
suspeitos ou confirmados para a infecção humana pelo novo coronavírus (COVID19) na rede pública e privada, incluindo a população indígena do DSEI.



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.

Assistência farmacêutica no DSEI-ARJ


Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático
dos pacientes indígenas de abrangência do DSEI - ARJ.



Disponibilizar medicamentos à EMSI indicados para o tratamento de infecção
humana pelo novo coronavírus (COVID-19).



Disponibilizar à EMSI 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.

Assistência farmacêutica nos municípios e estados


Encaminhar ofício a fim de contemplar os indígenas aldeados do DSEI ARJ, nos
planos de contingência municipais e estadual, assim como disponibilizar
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medicamentos e insumos necessários ao tratamento sintomático da infecção
pelo novo coronavírus (COVID-19).
Vigilância Sanitária – medidas de saúde em pontos de entrada em terras indígenas
de abrangência do DSEI Alto Rio Juruá


Informar a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e CONDISI sobre as orientações
feitas às EMSI que atuam no DSEI-ARJ quanto à prevenção e controle a
infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19) nas comunidades indígenas
da área de abrangência do DSEI ARJ.



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



Realizar o controle de entrada e saída de indígenas e não indígenas das Aldeias,
em articulação com as lideranças, CONDISI e a FUNAI, com o intuito de limitar o
risco de infecção e propagação do novo coronavírus (COVID-19).

Comunicação de risco


Divulgar à EMSI e esta multiplicar para a população indígena os boletins
epidemiológicos da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID- 19),
considerando a situação de susceptibilidade dos povos indígenas com apoio das
potencialidades da aldeia, tais como: pajés, lideranças, professores entre outros,
visando dessa forma à adesão das informações pelos respectivos usuários e
tornando as ações efetivas;



Intensificar as atividades educativas para a população indígena com divulgação
das informações sobre a patologia 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.

Gestão


Promover ações integradas, entre municípios, estados e DSEI-ARJ, em
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 do DSEI-ARJ e o risco de introdução do
novo coronavírus (COVID-19), considerando que estes povos estão incluídos
nos grupos prioritários (susceptíveis).



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



Articular junto às secretarias municipais e estadual 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) visando assistir os povos indígenas do DSEI ARJ.



Promover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e
controle do novo coronavírus (COVID-19).
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Monitorar os estoques dos insumos existentes nos Polos Bases e CASAI.



Acompanhar a execução das ações voltadas para a população indígena dos
Planos de Contingência estadual e municipais, considerando que as ações de
média e alta complexidade ficam sobre essas duas esferas.



Garantir o cumprimento do fluxo para deslocamento de pacientes para
atendimento especializado para casos suspeitos de infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19).

NÍVEL DE RESPOSTA: EMERGÊNCIA
IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN)

DE

SAÚDE

PÚBLICA

DE

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.
“Artigo 4º A declaração de ESPIN será efetuada pelo Poder Executivo federal,
por meio de ato do Ministro de Estado da Saúde, após análise de recomendação
da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, nos casos de
situações epidemiológicas.”

Vigilância no DSEI-ARJ


Divulgar aos Polos Base as normas e diretrizes atualizadas do MS para a
prevenção e controle da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).



Realizar investigação do caso confirmado pela infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19) em indígenas aldeados de abrangência do DSEI ARJ.



Conduzir investigação epidemiológica e rastrear contatos de casos suspeitos e
confirmados da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19) em
indígenas aldeados de abrangência do DSEI ARJ.



Articular com as Secretarias Municipais e Estadual do estado do Acre a inclusão
no Boletim Epidemiológico da situação epidemiológica da população indígena do
DSEI-ARJ.



Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e junto aos serviços de
saúde, em articulação com as Secretarias Municipais e estadual.



Divulgar amplamente materiais de educação em saúde
Multidisciplinares de Saúde indígena do DSEI Alto Rio Juruá.

às

Equipes

Vigilância nos municípios e estados
Encaminhar ofício a fim de:


Garantir que os serviços de referência notifiquem, investiguem e monitorem os
casos confirmados de indígenas para o vírus SARS-COV2 oportunamente.



Realizar investigação do caso confirmado pela infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19) em indígenas em contexto urbano e apoiar os DSEI Alto
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Rio Juruá na investigação em indígenas aldeados.
Conduzir a investigação epidemiológica e rastrear contatos de casos suspeitos e
confirmados da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID -19) em
indígenas em contexto urbano e apoiar os DSEI ARJ na investigação em
indígenas aldeados.





O estado e municípios deverão divulgar em seus Boletins Epidemiológicos o
número de casos suspeitos e confirmados identificados em população indígena e
as ações de enfrentamento à ESPIN.



Disponibilizar equipes de resposta rápida para a investigação de casos
confirmados da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), em apoio ao
DSEI Alto Rio Juruá.



Divulgar amplamente materiais de educação em saúde para o trabalhador da
saúde, inclusive da saúde indígena.

Suporte laboratorial


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 do DSEI ARJ.



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 Nacional para
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), incluindo os indígenas
aldeados do DSEI ARJ e a população indígena em contexto urbano.

Medidas de controle de infecção


Orientar as Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena quanto às medidas de
prevenção e controle de infecção para casos suspeitos ou confirmados de
infecção
pelo novo coronavírus (COVID-19), conforme
orientações
da
Anvisa,
no
link:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+
04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28.

Assistência no DSEI ARJ


Reforçar a necessidade de proteção aos profissionais atuantes no atendimento
aos casos suspeitos ou confirmados da infecção humana pelo novo coronavírus
(COVID-19),
conforme
recomendações
da
Anvisa
(link:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+
04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28,
garantindo provisionamento de equipamento de proteção individual, evitando
assim a desassistência.

Assistência farmacêutica no DSEI ARJ


Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos
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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 Polos Base.

Assistência farmacêutica nos municípios e estados


Encaminhar ofício a fim de contemplar os indígenas aldeados nas terras
indígenas do DSEI ARJ nos planos de contingência municipais e estadual, assim
como disponibilizar medicamentos e insumos necessários ao tratamento
sintomático da infecção pelo novo coronavírus (COVID-19).

Vigilância sanitária - medidas de saúde em pontos de entrada em terras indígenas


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



Informar a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e CONDISI sobre a orientação
repassada as Equipes Multidisciplinar de Saúde Indígena quanto à prevenção e
controle da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).



Reforçar junto às equipes multidisciplinares de saúde indígena a vigilância para
o novo coronavírus (COVID-19) em áreas fronteiriças em territórios indígenas.

Comunicação de risco


Informar as medidas a serem adotadas pelas Equipes Multidisciplinares de
Saúde Indígena do DSEI ARJ e a população indígena.



Divulgar à EMSI e CONDISI e estes multiplicar para a população indígena os
boletins epidemiológicos da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID19), considerando a situação de susceptibilidade dos povos indígenas com apoio
das potencialidades da aldeia, tais como: pajés, lideranças, professores entre
outros, visando dessa forma à adesão das informações pelos respectivos
usuários;



Intensificar as atividades educativas para a população indígena com divulgação
das informações atualizadas, traduzidas na língua materna, sobre a doença e
medidas de prevenção sobre a infecção humana pelo novo coronavírus (COVID19), inclusive por meio de materiais informativos e de fácil compreensão.

Gestão


Promover ações integradas, entre municípios, estado e DSEI-ARJ, em vigilância
em saúde e assistência na prevenção e controle do novo coronavírus (COVID19).



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



Articular junto às secretarias municipais e estadual 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
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(COVID-19), visando assistir os povos indígenas do DSEI ARJ.


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



Monitorar os estoques dos insumos e medicamentos estratégicos para as ações
de prevenção e controle do novo coronavírus (COVID-19) existentes nos Polos
Base.



Acompanhar a execução das ações voltadas para a população indígena dos
Planos de Contingência estadual e municipais, considerando que os
atendimentos e procedimentos de média e alta complexidade ficam sobre essas
duas esferas.



Garantir o cumprimento do fluxo para deslocamento de pacientes para
atendimento especializado para casos suspeitos de infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19).



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

Vigilância do Óbito no DSEI ARJ


Em relação ao óbito com suspeita ou confirmação de Coronavírus (COVID-19),
serão seguidas as orientações do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério
da Saúde através da Portaria Conjunta de nº 1, de 30 de Março de 2020 que
estabelece procedimentos excepicionais para sepultamento e cremação de
corpos durante a situação de pandemia do Coronavírus, com a utilização da
Declaração de Óbito emitida pelas unidades de saúde, apenas nas hipóteses de
ausência de familiares ou de pessoas conhecidas do obituado ou em razão de
exigência de saúde pública, e dá outras providências.

 A portaria em questão já está sendo trabalhada com os indígenas através do

CONDISI na pessoa do Presidente, Acessores Indígenas, Conselho Local e
EMSI devido a sua importância e complexidade diante do atual cenário que é a
pandemia pelo coronavírus.
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Fluxograma de comunicação, rede de atenção à saúde e rede laboratorial.
Fluxo de Atendimento na atenção primária à saúde indígena para o Novo
Coronavírus – DSEI Alto Rio Juruá
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O fluxograma acima, estabele o processo de identificação, notificação e condutas
tomadas frente a casos suspeitos/confirmados da infecção humana pelo Novo
Coronavírus (COVID-19) no âmbito da atenção primária à Saúde indígena, levando em
consideração a atuação da Equipe multidiscplinar de saúde indígena nos diferentes níveis
de resposta (Alerta, Risco eminente e emergência de saúde pública).
Uma vez a EMSI identificando a necessidade de encaminhamento para as
unidades de referência do SUS, o fluxo de atendimento se dará de acordo com o
estabelecido em cada plano de contingência municipal, conforme segue:
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POLO BASE PORTO WALTER

Fluxograma de atendimento à pacientes com SRAG – Porto Walter-Acre

Paciente indígena aldeado é
identificado pelo EMSI com

Febre + sintoma
respiratório
sim

Disponibilizar máscara ao paciente;
Avaliar critérios para “Definição de Caso”,
conforme preconizado pelo MS.

Preenche critério para caso suspeito para
infecção humana pelo Novo Coronavírus
(COVID-19) ?
sim

não

Notificação imediata e
comunicação a Equipe Técnica
do DSEI ARJ

Encaminhar o paciente para a
Unidade Mauricio Pinheiro de
Oliveira a fim de realizar a
coleta do SWAB

Segue conduta terapêutica
na aldeia

Paciente apresentou sinal de agravo
(dificuldade em respirar e batimento das
asas nasais) encaminhar para Unidade
Mista de Porto Walter

Em caso de necessidade de regulação para média e alta
complexidade, a Unidade Mista de Porto Walter encaminhará este
paciente para a referência estadual (Hospital Regional do Juruá)
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POLO BASE MARECHAL THAUMATURGO

Fluxograma de atendimento à pacientes com SRAG – Marechal Thaumaturgo - AC

Paciente indígena aldeado é
identificado pelo EMSI com

Febre + sintoma
respiratório
sim

Disponibilizar máscara ao paciente;
Avaliar critérios para “Definição de Caso”,
conforme preconizado pelo MS.

Preenche critério para caso suspeito para
infecção humana pelo Novo Coronavírus
(COVID-19) ?
sim

não

Notificação imediata e
comunicação a Equipe Técnica
do DSEI ARJ

Encaminhar o paciente para a
Unidade Básica de Saúde
Fluvial do município de
Marechal Thaumaturgo a fim
de realizar a coleta do SWAB

Segue conduta terapêutica
na aldeia

Paciente apresentou sinal de agravo
(dificuldade em respirar e batimento das
asas nasais) encaminhar para Unidade
Mista de Marechal Thaumaturgo

Em caso de necessidade de regulação para média e alta
complexidade, a Unidade Mista de Marechal Thumaturgo
encaminhará este paciente para a referência estadual (Hospital
Regional do Juruá)
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POLO BASE TARAUACÁ

Fluxograma de atendimento à pacientes com SRAG – Taraucá - AC

Paciente indígena aldeado é
identificado pelo EMSI com

Febre + sintoma
respiratório
sim

Disponibilizar máscara ao paciente;
Avaliar critérios para “Definição de Caso”,
conforme preconizado pelo MS.

Preenche critério para caso suspeito para
infecção humana pelo Novo Coronavírus
(COVID-19)?
sim

não

Notificação imediata e
comunicação a Equipe Técnica
do DSEI ARJ

Encaminhar o paciente para a
Unidade Básica de Saúde
Maria Francisca da Costa
Cabral do município de
Tarauacá a fim de realizar a
coleta do SWAB

Segue conduta terapêutica
na aldeia

Paciente apresentou sinal de agravo
(dificuldade em respirar e batimento
das asas nasais) encaminhar para o
Hospital Sansão Gomes no municipio
de Tarauacá.

Em caso de necessidade de regulação para média e alta
complexidade, o Hospital Sansão Gomes encaminhará este
paciente para a referência estadual (Hospital Regional do Juruá)
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POLO BASE FEIJÓ

Fluxograma de atendimento à pacientes com SRAG – Feijó - AC

Paciente indígena aldeado é
identificado pelo EMSI com

Febre + sintoma
respiratório
sim
Disponibilizar máscara ao paciente;
Avaliar critérios para “Definição de Caso”,
conforme preconizado pelo MS.

Preenche critério para caso suspeito para
infecção humana pelo Novo Coronavírus
(COVID-19) ?
sim

não

Notificação imediata e
comunicação a Equipe Técnica
do DSEI ARJ

Encaminhar o paciente para o
Hospital Dr. Rosaldo Firmino
Aguiar do município de Feijó a
fim de realizar a coleta do
SWAB

Segue conduta terapêutica
na aldeia

Paciente apresentou sinal de agravo
(dificuldade em respirar e batimento
das asas nasais) encaminhar para o
Hospital Dr. Rosaldo Firmino Aguiar no
municipio de Feijó.

Em caso de necessidade de regulação para média e alta
complexidade, o Hospital Dr. Rosaldo Firmino Aguiar encaminhará
este paciente para a referência estadual (Hospital Regional do
Juruá)
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POLO BASE RODRIGUES ALVES

Fluxograma de atendimento à pacientes com SRAG – Rodrigues Alves - AC

Paciente indígena aldeado é
identificado pelo EMSI com

Febre + sintoma
respiratório

sim

Disponibilizar máscara ao paciente;
Avaliar critérios para “Definição de Caso”,
conforme preconizado pelo MS.

Preenche critério para caso suspeito para
infecção humana pelo Novo Coronavírus
(COVID-19) ?
sim

não

Notificação imediata e
comunicação a Equipe Técnica
do DSEI ARJ

Encaminhar o paciente para a
Unidade Mista de Saúde de
Rodrigues Alves a fim de
realizar a regulação para
coleta do SWAB.

Segue conduta terapêutica
na aldeia

Paciente apresentou sinal de agravo
(dificuldade em respirar e batimento
das asas nasais) encaminhar para
Unidade Mista de Saúde de Rodrigues
Alves.

Em caso de necessidade de regulação para média e alta
complexidade, a Unidade Mista de Saúde de Rodrigues Alves
encaminhará este paciente para a referência estadual (Hospital
Regional do Juruá)
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POLO BASE MÂNCIO LIMA

Fluxograma de atendimento à pacientes com SRAG – Mâncio Lima - AC

Paciente indígena aldeado é
identificado pelo EMSI com

Febre + sintoma
respiratório
sim

Disponibilizar máscara ao paciente;
Avaliar critérios para “Definição de Caso”,
conforme preconizado pelo MS.

Preenche critério para caso suspeito para
infecção humana pelo Novo Coronavírus
(COVID-19) ?
não

sim
Notificação imediata e
comunicação a Equipe Técnica
do DSEI ARJ

Encaminhar o paciente para a
UBS Raimundo Reginaldo a
fim de realizar a coleta do
SWAB.

Segue conduta terapêutica
na aldeia

Paciente apresentou sinal de agravo
(dificuldade em respirar e batimento
das asas nasais) encaminhar para o
Hospital Dr. Abel Pinheiro no município
de Mâncio Lima.

Em caso de necessidade de regulação para média e alta
complexidade, o Hospital Dr. Abel Pinheiro encaminhará este
paciente para a referência estadual (Hospital Regional do Juruá)
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POLO BASE JORDÃO

Fluxograma de atendimento à pacientes com SRAG – Jordão - AC

Paciente indígena aldeado é
identificado pelo EMSI com

Febre + sintoma
respiratório
sim

Disponibilizar máscara ao paciente;
Avaliar critérios para “Definição de Caso”,
conforme preconizado pelo MS.

Preenche critério para caso suspeito para
infecção humana pelo Novo Coronavírus
(COVID-19)?
sim

não

Notificação imediata e
comunicação a Equipe Técnica
do DSEI ARJ

Encaminhar o paciente para a
Unidade de Saúde Antônio
Rodrigues Dourado a fim de
realizar a regulação para
coleta do SWAB no laboratório
particular BIOVALE.

Segue conduta terapêutica
na aldeia

Paciente apresentou sinal de agravo
(dificuldade em respirar e batimento
das asas nasais) encaminhar para o
Hospital Dr. Márcio Rogério no
município de Jordão.

Em caso de necessidade de regulação para média e alta
complexidade, o Hospital Dr. Márcio Rogério encaminhará este
paciente para a referência estadual (UPA 2º Distrito – Rio Branco AC)
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POLO BASE CRUZEIRO DO SUL

Fluxograma de atendimento à pacientes com SRAG – Cruzeiro do Sul - AC

Paciente indígena aldeado é
identificado pelo EMSI com

Febre + sintoma
respiratório
sim

Disponibilizar máscara ao paciente;
Avaliar critérios para “Definição de Caso”,
conforme preconizado pelo MS.

Preenche critério para caso suspeito para
infecção humana pelo Novo Coronavírus
(COVID-19)?
sim

não

Notificação imediata e
comunicação a Equipe Técnica
do DSEI ARJ

Segue conduta terapêutica
na aldeia

Encaminhar o paciente para o
Hospital Regional do Juruá, a
fim de realizar a coleta do
SWAB

Paciente apresentou sinal de agravo
(dificuldade em respirar e batimento
das asas nasais) encaminhar para o
Hospital Regional do Juruá no
município de Cruzeiro do Sul.
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Fluxograma de Comunicação e Notificação de Casos Suspeitos e/ou Confirmados pelo
Novo Coronavírus (COVID-19)

Paciente indígena aldeado é
identificado pelo EMSI com

Febre + sintoma
respiratório
sim
Disponibilizar máscara ao paciente;
Avaliar critérios para “Definição de Caso”,
conforme preconizado pelo MS.

Preenche critério para caso suspeito para
infecção humana pelo Novo Coronavírus
(COVID-19)?
sim

Comunicação imediata a Equipe
Técnica do DSEI ARJ (via
telefone ou radiofonia) a fim de
realizar a notificação imediata
(até 24hs) no e-SUS VE

não

Realizar a notificação no SIASI
tanto para diagnóstico de SG,
SRAG e COVID-19 (se for o caso)

Após o preenchimento do formulário, a DIASI deve baixar o PDF da ficha de
notificação e enviar eletronicamente para a vigilância epidemiológica municipal e
para a SESAI, no e-mail lista.nucleo1@saude.gov.br
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Fluxograma de Comunicação, Informações e Orientações Técnicas pelo Novo
Coronavírus (COVID-19)

Comunicados, informes e Notas
Técnicas encaminhadas pela SESAI ao
DSEI ARJ

As informações recebidas pela SESAI deverão
ser repassadas pelo grupo Técnico do DSEI
ARJ diariamente através do Grupo Orientações
Coronavírus e no e-mail de cada Polo Base de
abrangência do DSEI ARJ

As informações recebidas pelo Grupo
Técnico do DSEI ARJ deverão ser
repassadas diariamente pelos Enfermeiros
dos Polos Base e Médicos as EMSI através
dos grupos dos Polos Base e e-mail dos
mesmos.

As informações recebidas pelos Enfermeiros e Médicos
deverão ser repassadas pela EMSI a cada entrada em área ou
via radiofonia (onde couber) para os AIS, AISAN e comunidade
indígena de uma maneira de fácil compreensão, através de
palestra e roda de conversa, utilizando cartazes e panfletos
traduzidos na língua materna.
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Fluxograma Laboratorial pelo Novo Coronavírus (COVID-19)

Paciente indígena
aldeado é identificado
pelo EMSI com

Febre + sintoma
respiratório

Disponibilizar máscara ao
paciente;
Avaliar critérios para “Definição
de Caso”, conforme preconizado
pelo MS.

sim

Preenche critério para caso suspeito para infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19)?

sim
Notificação imediata e comunicação
a Equipe Técnica do DSEI ARJ

Encaminhar o paciente para a
Unidade de Referência de cada
município de abrangência do
DSEI ARJ a fim de realizar a
coleta do SWAB.

Segue conduta terapêutica
na aldeia

não

Em caso extremo a
coleta de Swab deverá
ser in loco pela Equipe
Técnica do DSEI ARJ.

Os tubos coletados, a ficha GAL e de
investigação deverão ser encaminhados o mais
breve possivel ao Centro de Infectologia Charles
Mérieux, localizado nas dependências da
FUNDHACRE. (obs: as fichas GAL e de
investigação deverão vir anexa por fora do
isopor)

O Centro de Infectologia Charles Mérieux
encaminhará uma alíquota de todas as amostras
enviadas juntamente com as fichas GAL e de
investigação para o LACEN - AC

O LACEN - AC encaminhará uma alíquota de
todas as amostras ao Instituto Evandro Chagas
em Belém – PA para contraprova

A coleta deverá ser realizada em 2
amostra, sendo utilizado 1 tubo e 2
swab, onde 1 será coletado as
secreções nasais das duas narinas e 1
será coletado a secreção da
orofaríngea, contendo todos os dados
dos paciente no tubo.

A amostra de COVID-19 deverá ser
armazenada em caixa térmica ou
isopor, com gelo reutilizável, sendo
necessário monitorar e manter uma
temperatura de 4-8ºC adequada para
o transporte.

Os resultados das amostras analisadas
pelo Instituto Evandro Chagas serão
disponibilizados no Gerenciador de
Ambiente Laboratorial (GAL)
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Para os Indígenas Isolados e Indígenas de Recente contato
O plano de contingência voltado para o combate e controle da infecção pelo
novo Coronavírus na Base de Proteção Etno Ambiental Xinane, onde residem 33 Índios
isolados de recente contato, foi construído, em conformidade com portaria conjunta nº
4.094, de 20 de dezembro de 2018, através de uma sala de situações (vídeo
conferência), com a participação de gestores e área técnica do DSEI Alto Rio Juruá e
Coordenação da Frente de Proteção Etno Ambiental, representada pela coordenadora
Pâmela dos Reis.

Vigilância em Saúde fente a assistência aos povos indigenas de recente
contato
Avaliação da situação vacinal/imunização
Foi realizado, no dia 01/04/2020, cobertura vacinal de todos os IRCs com a
vacina da influenza. Recomendado ao núcleo 04 para manter a vigilância e execução da
cobertura vacinal com enfase aos imunobiologicos que podem prevenir agravos
respiratórios.

Atividades para garantia de Cordão Sanitário
Contenção do fluxo de pessoas na BAPE XINANE
O controle de entrada de indígenas na região da BAPE, bem como a saída dos
IRCs, respeitando a autodeterminação daqueles povos, será executado pela FUNAI, que
realizará sensibilização através de rodas de conversas traduzidas para a língua dos
locais.
Referente aos povos do entorno, os Ashaninkas, que compartilham do mesmo
território com os IRCs e outros povos isolados. As Equipes Multidisciplinares de Saúde
de Saúde Indígena (EMSI), jutamente com a FUNAI e Controle Social, através dos
conselhos locais, estão realizando orientações nas aldeias para que os mesmos não se
desloquem para o território onde se encontram os IRCs e demais grupos isolados.

Controle de entrada de profissionais na BAPE Xinane
Fica estabelecido que os servidores e/ou colaboradores do Distrito Sanitário
Especial Indígena Alto Rio Juruá (DSEI-ARJ) e Fundação Nacional do Índio (FUNAI),
que forem designados a adentrar na região de abrangência da BAPE Xinane, deverão
cumprir devidamente o isolamento social, em seu domicilio, por um prazo de 14
(quatorze) dias, de forma responsável, conciso de suas responsabilidades na
prevenção do agravo;
Fica acordado ainda, que após cumprimento dos 14 (quatorze) dias de
isolamento domiciliar, as equipes de Saúde do DSEI e profissionais da Frente de
proteção, após passar por verificação do estado de saúde e situação vacinal, avaliados
pela equipe médica e de enfermagem do DSEI, conforme a portaria 356, de 11 de
MARÇO de 2020 e nota técnica Nº 04/2020/GVIMS/GGTES/ANVISA, DE 17/02/2020,
realizarão entrada em área simultânea, onde permanecerão por um período de 07 (sete)
dias na comunidade Santa Maria da Liberdade, onde estará estruturado um ponto de
isolamento (construído pela Frente de Proteção do Xinane/FUNAI) e somente então
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seguirão para a BAPE-XINANE, não podendo fazer contato com nenhuma outra aldeia
no trajeto, permanecendo por um período de 60 (sessenta) dias in loco.
A Frente de Proteção construirá uma casa para isolamento no entorno da Bape,
exclusivamente para abrigar possíveis contatos próximos de casos suspeitos ou
confirmados de covid-19.
Identificar os estabelecimentos de saúde e rede de referência do SUS para
receber os IRCs, que estão preaparados para adequar um local específico para
isolamento destes pacientes.
Realizado parceria com o Hospital Regional do Juruá e o Hospital Maternidade
de Cruzeiro do Sul que já recebem os pacientes de recente contato, no caso da
necessidade de remoção, sendo ajustadas as condições para abrigar os mesmos.

Consultas e procedimentos
Inicialmente estão suspensas todas as consultas, procedimentos e cirurgias
eletivas, conforme consta no documento SEI (0014042871).
A necessidade de remoção do IRC será discutida criteriosamente junto a FUNAI,
por intrmédio de um profissional da equipe de resposta rápida, obedecendo aos
protocolos e informes nacionais sobre a COVID19.

Equipamentos de proteção individual e medicamentos
O Distrito Especial Indígena do Alto Rio Juruá, através de sua equipe de área
realizará as orientações sobre os cuidados necessários e etiquetas respiratória a todos
os profissionais que estejam na BAPE e, aos que porventura venham a se fazer
presentes, além disso, disponibilizará os equipamentos de proteção, máscaras, aventais
descartáveis, para todos os profissionais que estejam na quarentena na comunidade
Santa Maria da Liberdade, bem como para utilizarem nos dias de permanência na
BAPE.
O monitoramento do estoque de medicação já vem sendo realizado por rotina,
no entanto, devido à situação atual de pandemia deu-se maior atenção para suprir as
necessidades que porventura venham a surgir.
Definição de insumos necessários
Itens
Máscara n95
Máscara descartável cirúrgica
Luva descartável, P, M e G.
Jaleco descartável
Jaleco impermeável
Gorro descartável
Óculos de proteção
Protetor de face
Sacos de lixo branco
Oxímetro de pulso
Cilindro de oxigênio
Kit para suporte ventilatório externo
Combustível para transporte da equipe
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Quadros e fluxogramas adpatados para a asssitência em saúde dos IRCs.
Fluxograma de comunicação
EMSI

DIASI

Serviços
de
referência

GESTÃO

SESAI

FUNAI

Definição de possíveis cenários
Cenário 1- Risco de introdução do COVID19 no território dos IRCs
EMSI
DIASI
GESTÃO
FUNAI
 Cordão
 Emissão de
 Promover ações
 Fiscalização
Sanitário,
protocolos
integradas com
da entrada
para
o
os
serviços
de
e saída de
 Educação em
cordão
referência,
pessoas no
saúde
para
Sanitário;
sensibilizando a
território
indigenas
e
rede
de
 Apoiar
a
 Auxiliar nas
profissionais
vigilância
sobre
da BAPE;
tomada
de
orientações
a
decisão
aos IRCs e
 Investigação e
vulnearbilidade
sobre
os
servidores
monitoramento
dos
povos
casos
de
da
BAPE
dos casos de
indígenas;
Síndrome
sobre
a
Síndrome
Gripal (SG) e
necessidad
Gripal (SG) e
Síndrome
e
de
Síndrome
respiratória
medidas
respiratória
Aguda
Grave
preventivas
Aguda Grave
(SRAG);
a COVID19.
(SRAG);
 Construção
 Comunicação
de
local
imediata
de
para
casos
de
isolamento
Síndrome
social
Gripal (SG) e
dentro
do
Síndrome
território dos
respiratória
IRCs;
Aguda Grave
(SRAG);

Cenário 2- Confirmação de caso suspeito de COVID19 no território dos IRCs
EMSI
 Comunicação

DIASI
 Analizar

as

GESTÃO
 Promover

FUNAI
 Auxiliar

no
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imediata
de
casos suspeitos
de CIVID19;

informações e
repassar
imediatamente
para
SESAI/MS e
FUNAI;
 Enviar
a
equipe
de
resposta
rápida
para
verificação da
situação
e
possível coleta
de
material
para exames
do
coronavírus;
 Monitorar
e
repassar
diariamante o
quadro
do
paciente;
 Realizar
orientações
para a EMSI.

 Junto com a
FUNAI
realizar
isolamento
do
paciente na casa
construida para
este fim;
 Monitoramento
do
quadro
e
comunicação
diária com a
DIASI;

ações
integradas
com
os
serviços
de
referência
 Convocar
sala
de
situação,
em
conformida
de
com
portaria
conjunta nº
4.094, de
20
de
dezembro
de 2018,
para
a
tomada de
decisões;

isolamento do
paciente
na
casa
construida
para este fim;
 Realizar
conversas,
traduzidas na
lingua, sobre
o
aconteciment
o
e
a
necessiade
das medidas
de
isolamento.

Cenário 3- Confirmação de caso de COVID19 no território dos IRCs
EMSI

 Realizar
isolamento do
paciente na
casa
construida
para este fim;
 Monitoramento
do quadro e
comunicação
diária com a
DIASI.







DIASI
Analisar
as
informações
e
repassar
para
SESAI/MS
e
FUNAI
Enviar a equipe de
resposta
rápida
para
verificação
da
situação
e
possível coleta de
material
para
exame
do
coronavírus.
Monitorar
e
repassar
diáriamante
o
quadro
do
paciente;
Realizar
orientações para a
EMSI

GESTÃO
 Promover
ações
integradas
com
os
serviços
de
referência
 Convocar sala
de
situação,
em
conformidade
com portaria
conjunta
nº
4.094, de 20
de dezembro
de 2018, para
a tomada de
decisões;

FUNAI
 Fiscalizaçã
o
da
entrada
e
saída
de
pessoas no
território
 Auxiliar nas
orientações
aos IRCs e
servidores
da BAPE
 Construção
de
local
para
isolamento
social
dentro
do
território
dos IRCs
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Cenário 4- Caso confirmado de COVID19, com sinais de gravidade no território dos
IRCs, que precisam de internação hospitalar.
EMSI
 Comunicação
imediata
de
pacientes
que
apresentem
sinais
de
desconforto
respiratório com
saturação
de
oxigênio < 95%;









DIASI
Realizar
articulação com
o Serviço de
atendimento
Móvel
de
Urgência
(SAMU)
para
possível
remoção
do
paciente;
Realizar contato
com os serviços
de
referência
para preparação
de
local
de
isolamento
do
IRC;
Orientação aos
funcionários do
serviço
de
referência para
recebimento do
IRC.
Disponibilizar
profissional para
acompanhar o
IRC no serviço
de referência.

Profissionais de referência para contato
Nome
Categoria
Profissional
Eliana Maria da Silva
Chefe da
Bezerra
DIASI
Mateus Torquato
Enfermeiro
Angla Vasconcelos
Enfermeira
Pâmela Dias
Servidora

GESTÃO
 Convocar
sala
de
situação, em
conformidad
e
com
portaria
conjunta nº
4.094, de 20
de
dezembro
de
2018,
para
a
tomada de
decisões;

Orgão

FUNAI
 Analisar
juntamente
com o DSEI,
na sala de
situação;
 Disponibilizar
porfissional
para
acompanhar
o IRC no
serviço
de
referência;

Telefone

DSEI-ARJ

(68)999413707

DSEI-ARJ
DSEI-ARJ
FUNAI

(68)992412194
(68)999490965
(68) 999666863
(68) 981033626

Quadro de informações diárias e/ou semanias
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Tipo de
informaçã
o

Frequênc
ia da
Informaç
ão

Meio de
comunica
ção

Interlocut
or da
DIASI

Interlocu
tor da
EMSI na
BAPE
Xinane
Angla
Vasconce
los

Interlocu
tor da
FUNAI

Boletins
epidemioló
gicos do
estado
sobre
COVID19
Saída de
indígenas
do
território
Informaçã
o de casos
supeito de
COVID19
Informaçõ
es
Técnias,
da
SESAI/MS
.
Informaçõ
es sobre
Protocolos
da FUNAI

Diário,
Horárioas 9 e
15horas.

Radiofonia

Mateus
Torquarto

Diário,
Horárioas 9 e 15
horas.
Diário,
Horárioas 9 e 15
horas.
Diário,
Horárioas 9 e 15
horas.

Radiofonia

Mateus
Torquarto

Angla
Vasconce
los

Pamela
Dias

Radiofonia

Mateus
Torquarto

Angla
Vasconce
los

Pamela
Dias

Radiofonia

Mateus
Torquarto

Angla
Vasconce
los

Pamela
Dias

Diário,
Horárioas 9 e 15
horas.

Radiofonia

Mateus
Torquarto

Mateus
Torquarto

Rede de referência do SUS para os IRCs
Estabeleci
Meio de Tipo
Distânci
mento
transpo
de
a/tempo
rte
ace
sso
Hospital
Helicópt
Aére
02h40mi
Regional
ero
o
n
do Juruá
minutos
Barco
Fluvi
6 dias
al
Hspital
Helicópt
Aére
02h40mi
Maternidad
ero
o
n
e Maria
minutos
Inete Della
Barco
Fluvi
6 dias
Senta
al

Município
/Estado

Cruzeiro
do
Sul/Acre

Cruzeiro
do
Sul/Acre

Quadro de meios de acesso ao território dos IRCs
Local de Saída
Meio de
Tipo de
transporte
acesso

Pamela
Dias

Pamela
Dias

Profissi
onal de
referênc
ia
Elizabet
e
Camarg
o
Fernand
o Rossi

Telefon
e

(68)
9996999
37

(68)
9999246
73

Distância/tem
po
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Cruzeiro do Sul/Acre

Helicóptero

Aéreo

Feijó/Acre

Barco

Fluvial

02h40min
minutos
6 dias

