
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE  

DISTRITO SANITÁRIO DE SAÚDE INDÍGENA XINGU 

 

_____________________________________________________VERSÃO PRELIMINAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO 

CORONAVÍRUS 

COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canarana/MT  Março 2020 

 

 
    



 
MINISTÉRIO DA SAÚDE  

DISTRITO SANITÁRIO DE SAÚDE INDÍGENA XINGU 

 

_____________________________________________________VERSÃO PRELIMINAR  

 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

    Este documento apresenta o Plano de Contingência (PC) do Distrito 

Sanitário Especial Indígena do Xingu – DSEI Xingu para Infecção Humana pelo 

novo Coronavírus (COVID-19) nas aldeias da TI Xingu 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 presente PC foi elaborado tendo como referência as 

orientações do O Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE-

COVID-19) e da Secretaria Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), 

responsável pela coordenação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 

(SASISUS).Na elaboração do PC Xingu foram levadas em consideração as 

recomendações da SES-MT e das SMS dos municípios do entorno da TIX e 

municípios de referência para hospitalização de casos que necessitem 

hospitalização. 

 

2. Contexto 

Desde o início da colonização, as epidemias têm sido responsaveis redução 

do número de indígenas que vivem no território brasileiro e no extermínio de povos 

inteiros. Sabemos que as infecções respiratórias, estão entre as principais causas 

de mortalidade entre os povos indígenas respondendo por cerca de um terço dos 

óbitos em todas as faixas etárias.A alta transmissibilidade demonstrada pelo Covid-

19 maior do que a do H1N1, sua transmissão por objetos,  pelas mãos e os 

costumes e condições de vida nas aldeias indígenas demanda atenção especial 

por parte das autoridades sanitárias, responsáveis pelo SasiSUS. O modo de vida 

dos indígenas favorece a transmissão das viroses respiratórias e em especial do 

Covid-19. Na maioria das aldeias xinguanas as pessoas vivem em casas 

comunais, habitadas por famílias extensas, com pouca ventilação. É costume 

comer com as mãos e compartilhar utensílios como cuias, copos, vasilhas, panelas 

e talheres. Tanto  a forma tradicional de viver dos indígenas da TIX como as 
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precárias condições de saneamento das aldeias, criam condições que favorecem 

transmissão do SARS Cov 2 projetando um cenário de epidemias de Covid19 nas 

aldeias da TIX. 

 

3. Território do DSEI Xingu 

O território sob responsabilidade do DSEI Xingu é a Terra Indígena Xingu 

(TIX), localiza-se ao Norte do estado de Mato Grosso. Possui uma extensão 

aproximada de 22.000 Km2. Nos últimos 20 anos, a expansão do agronegócio na 

região, levou à quebra do relativo estado de isolamento das aldeias do TIX. 

Municípios e estradas surgiram em todo entorno do PIX e hoje é grande a 

circulação de indígenas nos município do entorno. Seus limites fazem fronteira com 

os seguintes municípios: 

 Canarana – sede do DSEI e de CASAI Canarana.  

 Gaúcha do Norte – Sede de CASAI  Gaúcha do Norte.  

 Querência – Sede de CASAI Querência.  

 São José do Xingu.  

 São Felix do Araguaia.  

 Nova Ubiratâ.  

 Paranatinga.  

 Marcelândia – tem dois alojamentos que funcionam para trânsito e para 

pacientes 

 Feliz Natal – tem alguma estrutura de saúde/alojamento  

 SINOP – não faz limite com a TIX, mas possui uma CASAI que atende os 

indígenas da região do Medio e baixo Xingu (Polos Diauarum, e Polo Pavuru);  
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 Fonte: DSEI Xingu, 2018. 

     Assim, o território é divido em quatro Polos Base: Diauarum, Leonardo, Wawi 

e Pavuru, além de quatro regiões estratégias no qual uma é situada no Polo Base 

Diauarum, Unidade Básica de Saúde Indígena Sobradinho, e no Polo Base 

Leonardo, Unidades Básicas de Saúde Indígena, Kuikuro, Kuluene, Kurisevo. 

Esses correspondem à regiões de saúde onde localizam-se Equipes 

Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) com profissionais de enfermagem, 

técnicos de enfermagem, médicos, odontológos, Agentes Indígenas de Saúde, 

Agentes Indígenas de Saneamento e Agentes Indígena de Saúde Bucal, de forma 

que a quantidade de profissionais varia de acordo com a espeficidade de cada 

região.  

        Ao todo o Território Indígena do Xingu possui 114 aldeias, de forma que no 
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Polo Base Leonardo apresentam-se 51 aldeias, Polo Base Diauarum 44 aldeias, 

Polo Base Wawi 4 aldeias e Polo Base Pavuru 15 aldeia. Devido à discrepância do 

número de aldeias entre os Polos Base, foi vista a necessidade de criação das 

regiões estratégicas supracitadas. Totalizando 6839 indígenas residentes no 

território.  

Além disso, a grande visibilidade nacional e internacional da TIX favoreceu o 

surgimento de diferentes atividades econômicas, que vão da produção e venda de 

artesanato ao turismo cultural, colocando grandes centros urbanos como São 

Paulo, Rio de Janeiro e Brasília no roteiro de perambulação de diversos indígenas 

xinguanos e dificultando o isolamento do território.  

    Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde foi alertada 

sobre novos casos de pneumonia causada por um vírus novo na cidade de Wuhan, 

província de Hubei, na China que posteriormente foi identificado como um novo 

coronavírus, nomeado temporariamente como 2019-nCoV. 

   Diante da emergência por doença respiratória, causada por esse novo 

agente, conforme casos detectados na cidade de Wuhan, na China, e 

considerando-se as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), as 

equipes multidisciplinares de saúde, tanto de área quanto da CASAI, dos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas, devem ficar alerta aos casos de pessoas com 

sintomatologia respiratória e que apresentam histórico de viagens para áreas de 

transmissão local nos últimos 14 dias. 

 

4. OBJETIVOS 

 

 Sistematizar as ações, procedimentos e articulações na esfera do Distrito Sanitário 

Especial Indígena – Xingu que visem monitorar, intervir e mitigar danos em 

decorrência da propagação do COVID-2019; 

 Garantir a detecção oportuna de casos de síndrome respiratória aguda grave pela 

vigilância da Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena; 

 Descrever as ações de Vigilância e Atenção em Saúde do Território do Xingu em 

todos os níveis de complexidade, a serem executadas frente à detecção de um 
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caso suspeito de Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

 Minimizar riscos à população frente a um caso suspeito de COVID-19 no Territorio 

do Xingu; 

 Otimizar recursos existentes para mitigar riscos tanto para os profissionais e a 

Comunidade indígena; 

 Garantir atendimento adequado ao paciente infectado pelo Coronavírus (COVID-19) 

conforme protocolos atualizados; 

 Divulgar informações em saúde a SESAI e a comunidade indígena; 

 Estabelecer estratégias de Comunicação de Risco; 

 Orientar a adoção de medidas preventivas e indicação de uso de Equipamento de 

Proteção Individual (EPI) para os serviços de saúde. (Nota Técnica nº 04/2020 

GVIMS/GGTES/ANVISA disponível no link 

http://www.saude.mt.gov.br/informe/581). 

 Tratar o maior número de casos em próprio território, evitando transferências 

desnecessárias para a cidade, diminuindo a exposição da população ao SARS 

Cov 2. 

 

 

 

 

 

2- CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

   É preciso considerar que, por se tratar de um novo patógeno, ainda há muitas 

questões a serem respondidas, e as informações utilizadas para as tomadas de 

decisões atuais poderão ser alteradas, conforme a evolução da disseminação 

global do vírus e o acúmulo de conhecimentos adquiridos pela comunidade 

científica serão necessárias novas atualizações do plano. 

A definição de caso, o manejo clínico e o risco são algumas das variáveis que 

poderão sofrer modificações e, portanto, serão referenciadas e adotadas segundo 

os padrões internacionais  e brasileiros, na medida que sofram alterações, sendo 

http://www.saude.mt.gov.br/informe/581
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assim, este documento utilizará de anexos, os quais poderão ser atualizados. 

 

 

3- DEFINIÇÕES 

            4.1 O VÍRUS 

         Os coronavírus (CoV) são uma grande família viral, conhecidos desde meados dos 

anos 1960, que causam infecções respiratórias em seres humanos e animais. 

Geralmente, infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves a 

moderadas, semelhantes a um resfriado comum. A maioria das pessoas se infecta com 

os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas 

a se infectarem. Os coronavírus comuns que infectam humanos são alpha-coronavírus 

229E e NL63 e beta-coronavírus OC43, HKU12 .  

      Alguns coronavírus podem causar síndromes respiratórias graves, como a síndrome 

respiratória aguda grave que ficou conhecida pela sigla SARS da síndrome em inglês 

“Severe Acute Respiratory Syndrome”. A SARS é causada pelo coronavírus 16 

associado à SARS (SARS-CoV), tendo os primeiros relatos na China em 2002. O 

SARSCoV disseminou-se rapidamente para mais de doze países na América do Norte, 

América do Sul, Europa e Ásia, infectando mais de 8.000 pessoas e causando 

aproximadamente 800 mortes, antes da epidemia global de SARS ser controlada em 

2003. Desde 2004, nenhum caso de SARS foi relatado mundialmente.  

Em 2012, foi isolado outro novo coronavírus, distinto daquele que causou a SARS no 

começo da década passada. Esse novo coronavírus era desconhecido como agente de 

doença humana até sua identificação, inicialmente na Arábia Saudita e, posteriormente, 

em outros países do Oriente Médio, na Europa e na África. Todos os casos 

identificados fora da Península Arábica tinham histórico de viagem ou contato recente 

com viajantes procedentes de países do Oriente Médio – Arábia Saudita, Catar, 

Emirados Árabes e Jordânia. Pela localização dos casos, a doença passou a ser 

designada como síndrome respiratória do Oriente Médio, cuja sigla é MERS, do inglês 

“Middle East Respiratory Syndrome” e o novo vírus nomeado coronavírus associado à 

MERS (MERS-CoV) 8 . O Novo Coronavírus (SARS Cov2) é uma nova cepa que ainda 
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não havia sido identificada em humanos. A mortalidade pode chegar até 15% nos 

idosos. Por ser um vírus novo, a susceptibilidade é geral, aumentando o risco para as 

populações indígenas, conforme descrito na introdução deste documento. 

4.2-  MODO DE TRANSMISSÃO 

 Gotículas de saliva; 

 Espirro; 

 Tosse; 

 Contato com Secreção nasofaríngea; 

 Contato com pessoa doente; 

 Contato com objetos e superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, 

nariz ou olhos 

4.3- PERÍODO DE INCUBAÇÃO E TRANSMISSIBILIDADE 

Estima-se que o período de incubação seja de 1 a 14 dias, mais frequentemente 

em torno de 5 dias. 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 do 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. 

 

4.4- SUSCETIBILIDADE 

      Existe suscetibilidade geral em todos os grupos. idosos e pessoas com doenças 

preexistentes têm maior probalidade de se tornarem casos graves. 

 

4.5- MANIFESTAÇÕES CLINÍCAS 

      Os sinais e sintomas clínicas da Covid19 são principalmente respiratórios, 
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semelhantes a um resfriado. Porém, podem causar infecção do trato respiratório 

inferior, como as pneumonias. Os principais sintomas são: 

 Febre e/ou 

 Tosse e/ou 

 Dor de garganta e/ou 

 Dificuldade de respirar. – (sinal de alerta) 

 Alguns casos (poucos podem apresentar sintomas gastrointestinais juntamente 

com os sintomas principais que são a febre, a tosse, coriza dor de garganrta. 

 Embora a maioria das pessoas infectadas apresente sintomas leves e moderados, 

o Novo Coronavírus podem provocar sintomas graves e morte. No entanto, até o 

momento, as formas mais graves têm se manifestado em populações já 

reconhecidamente vulneráveis a outros vírus respiratórios, como idosos, crianças, 

pessoas com doenças crônicas ou imunossuprimidas. 

4- DEFINIÇÃO CASO SUSPEITO 

 

Situação 1  

Febre* E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório 

(tosse, dificuldade de respirar, batimentos das 

asas nasais, entre outros) 

E histórico de viagem para área com transmissão 

local, de acordo com a OMS, nos últimos 14 dias 

anteriores ao aparecimento dos sinais ou 

sintomas. 

Situação 2 

Febre* E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório 

(tosse, dificuldade de respirar, batimentos das 

asas nasais, entre outros) 
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E histórico de contato próximo de caso 

suspeito** para o coronavírus (COVID-19), nos 

últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos 

sinais ou sintomas. 

Situação 3 

Febre* OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório 

(tosse, dificuldade de respirar, batimentos das 

asas nasais, entre outros) 

E contato próximo de caso confirmado de 

coronavírus (COVID-19) em laboratório, nos 

últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos 

sinais e sintomas. 

* Febre pode não estar presente em alguns casos como: pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou situações em que o 

paciente tenha utilizado medicamento antitérmico previamente.  

** Transmissão local. Definimos como transmissão local, a confirmação laboratorial de transmissão do 2019-nCoV entre pessoas 

com vínculo epidemiológico comprovado. Os casos que ocorrerem entre familiares próximos ou profissionais de saúde de forma 

limitada não serão considerados transmissão local. Até o momento, a única área com transmissão local é a China. As 23 áreas 

com transmissão local serão atualizadas e disponibilizadas no site do Ministério da Saúde, no site: saude.gov.br/listacorona 

 

6 - NÍVEL 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). 

 

6.1 – ALERTA 

O Nível de resposta de Alerta corresponde a uma situação em que o risco de 

introdução do SARS-COV-2 na área de abrangência do DSEI Xingu seja elevado e 

ainda não apresente casos suspeitos 

 

Vigilância no SASISUS  

 Monitorar, junto às comunidades indígenas através das EMSI dos polos bases a 

existência de casos suspeitos. 
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  Orientar as empresas de transporte aéreo quanto a necessidade de higienização das 

aeronaves antes e após a realização de vôos de pacientes e equipes, bem como o 

oferecimento de mascaras para usuários do transporte que apresentarem sintomas 

compatíveis com o COVID-19  

 Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos suspeitos para 

infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19) com a identificação do indígena 

para o ponto focal do DSEI Xingu 

  Fortalecer as ações de vigilância no território para a detecção, notificação, 

investigação e monitoramento de prováveis casos suspeitos para infecção humana 

pelo novo coronavírus (COVID 19) conforme a definição de caso estabelecida.  

 Seguir orientações conforme conduta médica e critérios clínico/epidemiológico;  

  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).  

 Produzir e divulgar materiais de educação em saúde para os trabalhadores da saúde 

indígena do território e comunidades indígenas na língua materna, com apoio de 

professores, AIS e assessores indígenas.  

 

Suporte laboratorial  

 Garantir que população indígena atendida pelo SASI-SUS seja incluída no fluxo de 

coleta de amostras e envio aos laboratórios de referência para infecção do COVID-19.  

 Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para COVID-19 e outros vírus 

respiratórios na população indígena, em articulação interfederativa. Medidas de 

controle de infecção  

 Orientar os serviços de saúde indígena quanto às medidas de prevenção e controle de 

infecção do COVID-19.  
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Assistência no SASISUS   

 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 COVID-19. 

  Comunicação e notificação imediata de casos suspeitos para COVID-19 aos pontos 

focais do DSEI Xingu. 

  Garantir acolhimento, reconhecimento precoce e controle de casos suspeitos para 

COVID-19.  

 Definir fluxo para deslocamento de pacientes para atendimento especializado para 

casos suspeitos COVID-19, considerando a realidade local. 

 Realizar levantamento e providenciar abastecimento dos insumos para atendimento de 

pacientes suspeitos para o COVID-19.  

 Realizar levantamento e providenciar abastecimento de equipamento de proteção 

individual (EPI), conforme recomendação da Anvisa.  

 

Assistência farmacêutica na CAF DSEI Xingu  

 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 dos 

Polos Base. 

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

base e UBSI. 

 Levantar as necessidades de material para EPI, desinfecção (álcool gel, sabão líquido, 

alcool 70, hipoclorito de sódio) a serem enviados para as EMSI e comunidades 

  

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

 Informar a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e associações indígenas sobre a 

orientação as suas equipes quanto à prevenção e controle a infecção humana pelo 

novo coronavírus (COVID-19).  

 Orientar à FUNAI e associações indígenas sobre a distribuição de material informativo 

para pesquisadores, instituições religiosas, de pesquisa, ONG’s, e comerciantes que 

solicitarem ingresso em terras indígenas quanto à prevenção e controle da infecção 
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pelo COVID-19.  

  Reforçar junto às equipes multidisciplinares de saúde indígena a vigilância para o 

COVID-19 em áreas fronteiriças de terras e territórios indígenas. Comunicação de risco  

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

prevenção sobre o (COVID-19), inclusive por meio de materiais informativos. 

 Traduzir para língua indígena, sempre que possíveis materiais informativos sobre a 

doença e medidas de prevenção.  

 Ponto focal irá passar informações sobre a situação epidemiológica da população 

indígena do Xingu a SESAI em relação à infecção humana pelo novo coronavírus 

(COVID19).  

 Gestão  

 Promover ações integradas, entre municípios, estado e DSEI, em vigilância em saúde e 

assistência na prevenção e controle do novo coronavírus COVID-19 (ANEXO 1,2 e 3). 

  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). 

  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 para indígenas advindos do SASISUS e 

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 dos DSEI. 

 Apoiar os gestores estadual e municipais na adequação dos Planos de Contingência 

para inclusão da população indígena. 

 

 

6.2- 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 outras providências: 
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Vigilância no SASISUS  

 Expandir a capacidade de avaliação criteriosa de riscos, realizar monitoramento de 

informações e investigação intersetorial e resposta frente a casos suspeitos de infecção 

humana pelo novo coronavírus (COVID-19) em população indígena.  

 Orientar as empresas de transporte aéreo quanto a necessidade de higienização das 

aeronaves antes e após a realização de voos de pacientes e equipes, bem como o 

oferecimento de mascaras para usuários do transporte que apresentarem sintomas 

compatíveis com o COVID-19  

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

situação epidemiológica da população indígena do SASISUS através do gestor.  

 Identificar e 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.  

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

(ANEXO 4,5,6 e 7).  

 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, conforme a definição de caso estabelecida, no devido sistema de 

informação orientado pelo MS.  

 

 

Medidas de controle de infecção  

 Orientar os serviços de saúde quanto às medidas de prevenção e controle de infecção 

para casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-COV-

2), de acordo com as orientações da Anvisa . 

 



 
MINISTÉRIO DA SAÚDE  

DISTRITO SANITÁRIO DE SAÚDE INDÍGENA XINGU 

 

_____________________________________________________VERSÃO PRELIMINAR  

 

Assistência no SASISUS  

 

  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).  

 Estabelecer junto aos DSEI 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).  

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

trabalhadores do SASISUS de acordo com o protocolo de manejo clínico para a 

infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), conforme recomendação da 

Anvisa  (ANEXO 4,5,6,7). 

 

Assistência farmacêutica no SASISUS  

 

 Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos 

pacientes.  

 Disponibilizar medicamentos indicados para o tratamento de infecção humana pelo 

novo coronavírus (COVID-19).  

 Garantir a logística de controle, distribuição e remanejamento de insumo para os polos 

base.  

 Fornecer material para EPI, desinfecção  para uso das EMSI e comunidades 
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Vigilância sanitária - medidas de saúde em pontos de entrada em terras 

indígenas  

 

 Informar a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e associações indígenas sobre a 

orientação as suas equipes quanto à prevenção e controle a infecção humana pelo 

novo coronavírus (COVID-19).  

 Informar a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e associações indígenas 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, áreas de garimpo e 

zonas de turismo.  

 

Comunicação de risco 

  

 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 possível, materiais informativos sobre a 

doença e medidas de prevenção.  

 

Gestão  

 Promover ações integradas, entre municípios, estado e DSEI, 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 e o risco de introdução 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.  

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



 
MINISTÉRIO DA SAÚDE  

DISTRITO SANITÁRIO DE SAÚDE INDÍGENA XINGU 

 

_____________________________________________________VERSÃO PRELIMINAR  

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 estadual 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).  

 

6.3- 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 do DSEI 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. 

 De acordo com o informe técnico numero 3 de 23/3/2020, ainda que se tenha 

declarada transmissão comunitária do coronavírus no Brasil, na saúde indígena, 

considerando sua especificidade, a definição de casos operacionais continua de acordo 

com o Boletim Epidemiológico n. 05, de 13 de março de 2020.  

  

Vigilância no SASISUS  

 Divulgar aos polos bases e CASAI as normas e diretrizes atualizadas do MS para a 

prevenção e controle da infecção humana pelo novo coronavírus.   

 Orientar as empresas de transporte aéreo quanto a necessidade de higienização das 

aeronaves antes e após a realização de voos de pacientes e equipes, bem como o 

oferecimento de mascaras para usuários do transporte que apresentarem sintomas 

compatíveis com o COVID-19  

  Conduzir em conjunto com SVS a investigação epidemiológica e rastrear contatos de 

casos suspeitos e confirmados da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19) 

em indígenas que vivem em terras e territórios indígenas.  

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

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

 

 

 

Medidas de controle de infecção  

 Orientar os serviços de saúde 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.  

 

Assistência no SASISUS  

 Reforçar a necessidade de garantir proteção aos profissionais atuantes no atendimento 

aos casos suspeitos ou confirmados da infecção humana pelo novo coronavírus 

(COVID-19), conforme recomendações da Anvisa, garantindo provisionamento de 

equipamento de proteção individual, evitando assim a desassistência.  

 

Assistência farmacêutica no SASISUS  

 Abastecer estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos 

pacientes.  

 Garantir a logística de controle, distribuição e remanejamento de insumos para os 

DSEI.  

    

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 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 
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COVID-19 em áreas fronteiriças em terras e territórios indígenas. Comunicação de 

risco  

 Informar as medidas a serem adotadas pelos trabalhadores do SASISUS 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 coronavirus.  

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

doença e medidas de prevenção.  

 

Gestão  

 Promover ações integradas, entre municípios, estado, 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.  

 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 estadual.  

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

COV-2 coronavírus (COVID-19), inclusive por meio de materiais informativos.  

  

7-DIAGNÓSTICO 
 

É recomendável que em todos os casos de síndrome gripal seja questionado o 

histórico de contato proximo que tenham estado fora da reserva. Essas informações 

devem ser registradas no prontuário do paciente para eventual investigação 

epidemiológica. 

O médico, enfermeiro ou técnico que confirmar o caso como “suspeito”, 
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conforme definição deste protocolo, deverá solicitar a pesquisa de COVID-19 em 

exsudato naso-faríngeo (PCR). 

Será necessária uma conversa com a comunidade para discultir a possível 

situação de isolamento dos casos suspeitos ou prováveis  para COVID-19 que não 

necessitem ser referenciados e que o serviço de saúde opte pelo isolamento domiciliar, 

poderão ser dispensados para o  domicílio  a depender da avaliação clínica do 

paciente. Nestes casos , os pacientes deverão receber orientações de controle de 

infecção, prevenção de transmissão para contatos e sinais de alerta para possíveis 

complicações. A equipe muiltidisciplinar de saúde indígena (EMSI) deverá ficar atenta 

para possíveis complicações, mantendo contato diário com os agentes indígenas de 

saúde nas aldeias via rádio.  A presença de qualquer sinal de alerta deverá entrar em 

contato com a ponto focal do DSEI Xingu, para determinar o fluxo de atendimento 

conforme a realidade do municipio para receber essa pessoa.  
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ANEXO 1 - FLUXO DE ATENDIMENTO DE CASO SUSPEITO OU ATUAÇÃO 

FRENTE A UM CASO SUSPEITO DSEI XINGU* 
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*Previsivel para mudanças conforme a realidade local e o avanço dos casos novos do covid19;  

 

ANEXO 2 - FLUXO DE ATENDIMENTO DE CASO SUSPEITO OU ATUAÇÃO 

FRENTE A UM CASO SUSPEITO NA REFERÊNCIA 
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ANEXO 3 - RECOMENDAÇÕES PARA PESSOAS QUE PREENCHAM A DEFINIÇÃO DE 

CASO SUSPEITO 
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ANEXO 4 – TÉCNICA DA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS  
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ANEXO 5 – ORIENTAÇÃO TÉCNICA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COM O ALCOOL PARA OS 
PROFISSIONAIS EM MOMENTO DE CASO SUSPEITO  
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ANEXO 6 – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PARA COLOCAÇÃO DE EPI  
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ANEXO 7 – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PARA RETIRADA DE EPI  
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