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1. Objetivo Geral do Plano de contingência do DSEI-MS
O presente documento visa orientar a rede de estabelecimentos de saúde
indígena do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena no âmbito do Distrito Sanitário
Especial Indígena de Mato Grosso do Sul (DSEI-MS) para atuação na identificação,
notificação, e manejo oportuno de casos suspeitos de Infecção Humana pelo Novo
Coronavírus, baseado nos protocolos e documentos do Ministério da Saúde/ Secretaria
Especial de Saúde Indígena (SESAI) e da Organização Mundial da Saúde (OMS) bem como
ajustar as orientações e recomendações ao contexto específico da população indígena.
Este 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).
O Plano foi construído com base no “Plano de Contingência Nacional para
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) em Povos Indígenas” elaborado e
disponibilizado pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) em versão preliminar
e adaptada oportunamente para a realidade e modo de viver da população indígena de
Mato Grosso do Sul.
Os materiais de referência para a construção deste Plano de Contingência
foi a Nota Técnica Nº 03/2020/DIASI/DSEI/SESAI/MS, com alterações e demais anexos,
já encaminhados pelo DSEI-MS aos Coordenadores Técnicos, Responsáveis
Administrativos e CONDISI (Conselho Distrital de Saúde Indígena):
I - Informe técnico n. 02 SESAI sobre Coronavírus (SEI: 0014079308);
II - Protocolo Manejo COVID-19 na APS versão 2 (SEI: 0014079350),
em substituição ao Protocolo de Manejo Clínico para o Coronavírus (COVID-19)
referenciado no OFÍCIO CIRCULAR Nº 32/2020/MS/DIASI/MS/DSEI/SESAI/MS, sob o
número SEI: (SEI: 0014079350);
III - Nota Técnica 9/2020-CGSB (SEI: 0014079368), sobre atendimento
odontológico no SUS durante a epidemia do novo Coronavírus;
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IV - Nota Técnica 7 (SEI: 0014079377), sobre a amamentação em situação
de risco iminente de transmissão da COVID-19.
V - Informe técnico n. 03 SESAI sobre Coronavírus (SEI: 0014098981).
Este instrumento é destinado a todos os setores que compõem a sede do
DSEI-MS: Serviço de Recursos Logísticos (SELOG), Serviço de Orçamento e Finanças
(SEOFI), Serviço de edificações e Saneamento Indígena (SESANI), além do Conselho
Distrital de Saúde Indígena (CONDISI), os quatorze polos base (78 unidades de saúde)
e as 03 Casas de Apoio à Saúde Indígena (CASAI) dos municípios de Amambai, Dourados
e Campo Grande.
*O plano de contingência do DSEI-MS pode sofrer alterações mediantes as
recomendações da SESAI em consonância com o Ministério da Saúde.

2. O que é o Coronavírus (COVID-19)
Os Coronavírus causam infecções respiratórias e intestinais em humanos e
animais, sendo que a maioria das infecções por Coronavírus em humanos são causadas
por espécies de baixa patogenicidade, levando ao desenvolvimento de sintomas do
resfriado comum, no entanto, podem eventualmente levar a infecções graves em
grupos de risco, idosos e crianças.
O período médio de incubação da infecção por Coronavírus é de 5.2 dias,
com intervalo que pode chegar até 12.5 dias. A transmissibilidade dos pacientes
infectados por SARS-CoV é em média de 7 dias após o início dos sintomas. No entanto,
dados preliminares do novo Coronavírus (2019-nCoV) sugerem que a transmissão
possa ocorrer, mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas.
Até o momento, não há informação suficiente que defina quantos dias
anteriores ao início dos sinais e sintomas uma pessoa infectada passa a transmitir o
vírus.
A suscetibilidade é geral, por ser um vírus novo.
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Quanto à imunidade, não se sabe se a infecção em humanos que não
evoluíram para o óbito irá gerar imunidade contra novas infecções e se essa imunidade
será duradoura por toda a vida. O que se sabe é que a projeção em relação ao número
de casos está intimamente ligada à transmissibilidade e suscetibilidade.
Alguns pacientes podem ter dores, congestão nasal, corrimento nasal, dor
de garganta ou diarreia. Esses sintomas geralmente são leves e começam
gradualmente. Algumas pessoas são infectadas, mas não apresentam sintomas e não
se sentem mal. A maioria das pessoas se recupera da doença sem precisar de
tratamento especial, no entanto uma parte das pessoas que recebe COVID-19 fica
gravemente doente e desenvolve dificuldade em respirar.
*Em especial, os idosos com comorbidades, como pressão alta,
cardiopatias ou diabetes, têm maior probabilidade de desenvolver doenças graves.

3. Situação Epidemiológica no Brasil e DSEI-MS
Os dados são atualizados diariamente pelo Ministério da Saúde 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/.
A equipe técnica da Divisão de Atenção à Saúde Indígena (DIASI) do DSEI-MS
consulta diariamente o site do Ministério da Saúde no sentido de buscar informações
epidemiológicas

e

orientações

técnicas

atualizadas

sobre

a

doença

pelo

Coronavírus2019, bem como para divulgá-las para as equipes multidisciplinares de
saúde indígena (EMSI) que atuam em área indígena e para as equipes de saúde das
CASAI.
A DIASI também está socializando com os Polos Base e CASAI da área de
abrangência deste DSEI-MS, a informação acostada no Processo Nacional SEI nº:
25000.011608/2020-42, e tem divulgado de forma simultânea as informações através
do Processo interno SEI nº: 25048.000302/2020-14, para os Polos Base, CASAI e
Controle Social.
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Os Polos Base e CASAI’s diariamente (Segunda a Segunda) comunicam a
chefia da DIASI às 08:00 e as 13:00 e o ponto focal da DIASI sobre a ocorrência de casos
suspeitos, confirmados e rumores, e orientado a comunicação imediata aos
responsáveis

no

município

suspeitos/confirmados/rumores

e

no
fora

DSEI-MS
os

em
horários

caso

de

casos

padronizados

(Monitoramento/24HRS).

*Porta-voz DSEI-MS: As informações são repassadas diariamente do fluxo local até o
DSEI-MS e posteriormente encaminhada a SESAI através de:
SESAI

NACIONAL:

mídia

externa

mediada

SESAI

nível

central:

comunicacao.sesai@saude.gov.br
DSEI-MS: ÉLDO ELCIDIO MORO – Coordenador Distrital/DSEI-MS;
DIASI: ELIETE DOMINGUES RIOS MAGGIONI – CHEFE DA DIASI.
Os serviços de saúde indígena estão atuando com as medidas de prevenção
e controle durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo
novo Coronavírus (COVID-19), segundo as orientações divulgadas até o dia 23.03.2020,
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde, Secretaria Especial de
Saúde Indígena (SESAI) e Secretaria Estadual de Mato Grosso do Sul.
A assistência está pautada nas informações atualmente disponíveis sobre o
novo Coronavírus (COVID-19) e sendo refinadas e atualizadas à medida que mais
informações estão disponíveis, já que se trata de um microrganismo novo no mundo e,
portanto, com poucas evidências sobre ele.
As equipes de saúde têm continuado com a entrada em terras indígenas,
garantindo o acesso da população indígena aos cuidados da atenção primária a saúde.
A assistência tem priorizado monitorar o comportamento dos casos de Síndrome Gripal
(SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e tem recomendado o isolamento
social, orientado aos indígenas que não se dirijam aos centros urbanos, de modo a evitar
a transmissão dentro das aldeias, reduzindo impactos aos serviços de saúde locais e pico
epidemiológico.
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TABELA 1: Monitoramento dos Casos de COVID-19 no DSEI-MS (25/03/2020).
Casos
Suspeitos
0

Casos
Confirmados
0

Casos
Descartados
0

Polo Base de Antônio João

0

0

0

0

Polo Base de Aquidauana

0

0

0

0

Polo Base de Bodoquena

0

0

0

0

Polo Base de Bonito

0

0

0

0

Polo Base de Brasilândia

0

0

0

0

Polo Base de Caarapó

0

0

0

0

Polo Base de Corumbá

0

0

0

0

Polo Base de Dourados

0

0

0

0

Polo Base de Japorã

0

0

0

0

Polo Base de Miranda

0

0

0

0

Polo Base de Paranhos

0

0

0

0

Polo Base de Sidrolândia

0

0

0

0

Polo Base de Tacuru

0

0

0

0

CASAI Amambai

0

0

0

0

CASAI Campo Grande

0

0

0

0

CASAI Dourados

0

0

0

0

TOTAL DSEI-MS

0

0

0

0

UNIDADE
Polo Base de Amambai

Óbitos
0

*Extração em 25/03/2020*, não há casos confirmados e óbitos por COVID-19 em
populações indígenas atendidas pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do
Sistema Único de Saúde (SASISUS), incluindo o Distrito Sanitário Especial Indígena do
Mato Grosso do Sul.

4. Caracterização do Distrito Sanitário Especial Indígena do Mato Grosso do Sul (DSEIMS)
A caracterização do DSEI-MS:
TABELA 2: Caracterização DSEI-MS.
POPULAÇÃO INDÍGENA
ETNIAS
POLOS BASE

80.841
8 (Atikum, Guató, Guarani, Kaiowá, Ofaié,
Terena, Kadiwéu, Kinikinaw)
12 Polos Base Tipo II e 02 Polos Base Tipo I

Nº UBSI´s

75

Nº DE ALDEIAS

78

6

Nº DE MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO INDÍGENA

32

Nº DE CASAI´s

3

SEDE DO DSEI

Campo Grande – MS

MODAIS DE TRANSPORTE UTILIZADOS

Terrestre e Fluvial

*Fonte: DIASI/DSEI-MS/SESAI, 2020.

O serviço prestado à população indígena é de responsabilidade da SESAI,
executado pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), através da sua unidade
descentralizada denominado Polo Base de Saúde.
A atuação do DSEI/SESAI no âmbito das terras indígena, conforme descreve
o artigo 2°, parágrafo único: A organização das atividades de atenção à saúde das
populações indígenas dar-se-á no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e efetivarse-á, progressivamente, por intermédio dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas,
ficando assegurados os serviços de atendimento básico no âmbito das terras indígenas
(grifo nosso).
A missão da SESAI é implementar um novo modelo de gestão e de atenção
primária (APS) no âmbito do SASISUS, articulado com o SUS, descentralizado, com
autonomia administrativa, orçamentária, financeira e responsabilidade sanitária. Entre
as atribuições da SESAI destacam-se: desenvolver ações de atenção integral à saúde
indígena e educação em saúde, em consonância com as políticas e os programas do SUS
e observando as práticas de saúde tradicionais indígenas e realizar ações de saneamento
e edificações de saúde indígena.
A APS se caracteriza pelo conjunto de ações de saúde, no âmbito individual
e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, assim como a prevenção de
agravos, diagnóstico, tratamento e reabilitação, redução de danos e a manutenção da
saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção que impacte na situação de saúde e
autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das
coletividades.
No Brasil, são 34 DSEI´s divididos estrategicamente por critérios territoriais
e não, necessariamente, por estados, tendo como base a ocupação geográfica das
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comunidades indígenas. Além dos DSEI’s, a estrutura de atendimento conta com postos
de saúde, com os Polos base e a Casa de Saúde Indígena (CASAI).
O modelo de organização dos serviços – orientado para um espaço etnocultural dinâmico, geográfico, populacional e administrativo bem delimitado, que
contempla um conjunto de atividades técnicas, visando medidas racionalizadas e
qualificadas de atenção à saúde, promovendo a reordenação da rede de saúde e das
práticas sanitárias e desenvolvendo atividades administrativo-gerenciais necessárias à
prestação da assistência, com o Controle Social.
A população indígena do nosso Estado, muitos residem próximos ao
contexto urbano ou periurbano, onde prevalecem péssimas condições habitacionais,
moradias insalubres, falta de coleta de lixo, violências em geral, dificuldades no
abastecimento de água, com efeitos sociais e de saúde complexos, com aglomeramento.
Outra realidade é a zona de fronteira seca Brasil-Paraguai (Amambai, Paranhos) e BrasilBolívia (Corumbá).
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IMAGEM 1: Mapa do DSEI-MS.

Fonte: Ministério da Saúde (https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/mapas-dseis/ms
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A extensão do DSEI-MS compreende uma área de 232.235 km2, localizadas
em aldeias e acampamentos presentes em 32 municípios, sendo Campo Grande e
Rochedo, população vivendo em contexto urbano.
A população indígena do Mato Grosso do Sul, concentram-se 68,5% na região sul do
Estado, englobando os Polos Base de Amambai, Antônio João, Caarapó, Dourados, Iguatemi,
Paranhos e Tacuru. As demais etnias (31,5%) estão distribuídas nos Polos Base de Aquidauana,
Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Corumbá, Miranda e Sidrolândia.

GRÁFICO 1: Distribuição Populacional por Polo Base.

Fonte: SIASI/SESAI/MS -2018, Extração em 23/03/2019, referência 31/12/2018.

O DSEI-MS possui oito grupos étnicos diferentes que dividem as aldeias, com
predomínio das etnias guarani kaiowá (denominados kaiowá), guarani nhandéva
(denominado guarani) e os terena, conforme imagem:
IMAGEM 2: Mapa do DSEI-MS dos grupos étnicos.

Fonte: DSEI-MS/SESAI/MS-2020.
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A distribuição populacional por Faixa Etária x Sexo, conforme tabela:

TABELA 3: Distribuição populacional por Faixa etária x Sexo.
SEXO

Faixa Etária

MASCULINO
FEMININO
Menor de ano
905
910
1 a 4 anos
3.933
3.869
5 a 9 anos
5.016
4.966
10 a 14 anos
5.346
5.095
15 a 19 anos
5.013
5.142
20 a 24 anos
4.119
4.307
25 a 29 anos
3.296
3.412
30 a 34 anos
2.570
2.639
35 a 39 anos
2.368
2.385
40 a 44 anos
1.950
1.804
45 a 49 anos
1.502
1.353
50 a 54 anos
1.080
991
55 a 59 anos
898
779
60 a 64 anos
691
607
65 a 69 anos
543
456
70 a 74 anos
399
407
75 a 79 anos
343
429
80 anos ou mais
658
660
TOTAL
40.630
40.211
Fonte: SIASI/SESAI/MS-2018. Data da Extração 23/03/2019, Referência 2018.
A população indígena do Estado concentra-se população jovem, conforme gráfico:

GRÁFICO 2: Pirâmide Populacional.
75 a 79 anos
65 a 69 anos
55 a 59 anos
45 a 49 anos
35 a 39 anos
25 a 29 anos
15 a 19 anos
5 a 9 anos
Menor de ano
6.000

4.000

2.000

0

2.000

Homens

Mulheres

4.000

6.000

Fonte: SIASI/SESAI/MS -2018, Extração em 23/03/2019, referência 31/12/2018.
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No que concerne à distribuição demográfica por sexo, observa-se 40.211 (49,7%) de
indígenas do sexo feminino e 40.630 (50,3%) do sexo masculino.
As principais morbidades atendidas nas aldeias são: doenças respiratórias, doenças
osteomusculares, doenças de pele, diarreia e parasitoses intestinais.
Sabe-se que as doenças respiratórias estão entre as principais causas de
mortalidade entre os povos presentes em todas as faixas etárias.
As tabelas abaixo ilustram os atendimentos por Síndromes Gripais (SG) e Síndromes
Respiratórias Agudas Graves (SRAG) 2019 e 2020:

TABELA 3: Número de atendimentos por Síndromes Gripais (SG) e Síndromes Respiratórias
Agudas Graves (SRAG) 2019 e 2020.
POLO BASE

SÍNDROMES GRIPAIS (SG)

SÍNDROMES RESPIRATÓRIAS AGUDAS
GRAVES (SRAG)
ANO 2019
ANO 2020

ANO 2019

ANO 2020

AMAMBAI

1263

142

260

21

ANT.JOÃO

222

22

7

1

AQUIDAUANA

726

67

9

0

BODOQUENA

80

18

81

19

BONITO

314

14

0

0

CAARAPÓ

1764

392

2

14

CORUMBÁ

0

0

0

0

DOURADOS

1129

187

333

0

IGUATEMI

451

0

0

0

MIRANDA

750

96

444

42

PARANHOS

1981

338

1

2

SIDROLÂNDIA

598

37

65

0

928
10206

216
1529

1
1203

0
99

TACURU
TOTAL

Fonte: SIASI/SESAI/MS -2020, Extração em 26/03/2020.

***Obs: Não consta o Polo de Brasilândia, pois o mesmo está sem internet.
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TABELA 4: Percentual de atendimentos por Síndromes Gripais (SG) e Síndromes Respiratórias
Agudas Graves (SRAG) 2019 e 2020.
DSEI-MS
SÍNDROMES GRIPAIS (SR)
SÍNDROMES RESPIRATÓRIAS
AGUDAS GRAVES (SRAG)
TOTAL

ANO 2019
10206

DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO
%
ANO 2020
89
1529

%
94

1.203

11

99

6

11409

100

1628

100

Fonte: SIASI/SESAI/MS -2020, Extração em 26/03/2020.

Reconhece-se a vulnerabilidade das populações indígenas as doenças
respiratórias, as especificidades étnicas, culturais e modo de vida dos povos indígenas.
Os determinantes sociais impactam diretamente no setor saúde como a falta de
condições dignas de saneamento e abastecimento de água, educação deficitária, baixo
acesso a alimentação adequada e habitação digna, carência de projetos voltados para
geração de renda e emprego, falta de segurança pública e fomento à produção de
subsistência autossustentável, falta de incentivo ao esporte, cultura e lazer e a
insipiência de políticas públicas para os povos indígenas, tem como consequência os
agravos à saúde como a incidência de infecções agudas do trato respiratório, infecções
intestinais, doenças infectocontagiosas com tuberculose, infecções sexualmente
transmissíveis.
Outros fatores como consumo de drogas, abuso de álcool, alarmantes taxas
de homicídio e suicídio, baixo peso infantil, mortalidade materno-infantil, desajustes
sociais, também são reflexos destes fatores que se concentram na região sul do estado
predominantemente na etnia Guarani-Kaiowá.
Concernente aos agravos mencionados, registram-se as doenças crônicas
não transmissíveis (DCNT’s) como Doenças Hipertensivas e Diabetes mellitus e embora
sejam patologias presentes em todo estado, têm maior expressividade nos Polos Base
da Região onde predominam indígenas da etnia Terena.
O sedentarismo, o acesso e o alto consumo frequente de alimentos
industrializados ricos em açúcar, gordura e sal, são fatores que têm contribuído para o
crescente número de casos das DCNT’s. O Polo Base de Dourados, localizado na região
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sul do estado com predominância da etnia Guarani-kaiowá tem apresentado aumento
significativo destas morbidades.

5. Definições de casos operacionais
O Ministério da Saúde declarou por meio da Portaria GM/MS n. 454, de 20
de março de 2020, o reconhecimento da transmissão comunitária do Coronavírus
(COVID-19) em todo o território nacional. Isso significa que todo o Brasil deve se unir
contra o vírus.
É fato, que nem todas as regiões apresentam o mesmo nível de transmissão.
A Região Norte, por exemplo, até o momento, tem 1,6% do total de casos do Brasil. Nem
por isso, a população dessa Região deixará de participar do esforço coletivo que passa a
ser adotado pelos brasileiros. Em termos práticos, a declaração é um comando do
Ministério da Saúde para que todos os gestores nacionais adotem medidas para
promover o distanciamento social e evitar aglomerações, conhecidas como medidas não
farmacológicas, ou seja, que não envolvem o uso de medicamentos ou vacinas.
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. De acordo com o Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) na
atenção primária à saúde, seguem os cenários de transmissão, adaptado à realidade da
saúde indígena.
Transmissão local da COVID-19
Ocorrência de caso autóctone na aldeia com vínculo epidemiológico a um caso
confirmado
Transmissão comunitária da COVID-19
Ocorrência de casos autóctones na aldeia sem vínculo epidemiológico a um caso
confirmado em determinada área (ou seja, não é possível identificar se houve contato
com um caso confirmado na aldeia ou no município próximo) OU Se for identificado
um resultado laboratorial positivo em indígena assistido pelo SASISUS, sem relação
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com outros casos. OUA transmissão na aldeia se mantiver por 5 (cinco) ou mais cadeias
de transmissão.

Se for constatada transmissão comunitária da COVID-19 em aldeias
indígenas, é imprescindível que as EMSI trabalhem com abordagem sindrômica do
problema, ou seja, na abordagem clínica da Síndrome Gripal (SG) e da Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG), não mais focando na identificação do fator etiológico
por meio de exame específico.
Nessa situação, orienta-se que todos os casos de SG e SRAG deverão ser
notificados como casos confirmados de COVID-19.
Apesar do Brasil se encontrar no nível de resposta de emergência de saúde
pública, na fase de mitigação, os Distritos Sanitários Especiais Indígenas ainda se
encontram no nível de resposta de alerta, na fase de contenção.
*Salienta-se, portanto, que os DSEI, no momento atual, continuem observando as
definições a seguir em relação aos casos suspeitos, prováveis, confirmados,
descartados, excluídos e curados.

5. 1. Caso suspeito de doença pelo Coronavírus2019 (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
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garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz,
tiragem intercostal e dispneia).
5. 2. Caso provável de doença pelo Coronavírus2019 (COVID-19)
● Situação 3 – CONTATO DOMICILIAR: pessoa que, nos últimos 14 dias, resida ou
trabalhe no domicílio de caso suspeito ou confirmado para COVID-19 E apresente:
● 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.

5.3. Caso confirmado de doença pelo Coronavírus2019 (COVID-19)
● LABORATORIAL: caso suspeito ou provável com resultado positivo em RT-PCR em
tempo real, pelo protocolo Charité.
● CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: caso suspeito ou provável com histórico de contato
próximo ou domiciliar com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19, que
apresente febre OU pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios, nos últimos 14
dias após o contato, e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial
específica.
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5.4 Caso descartado de doença pelo Coronavírus2019 (COVID-19)
Caso que se enquadre na definição de suspeito E apresente resultado
laboratorial negativo para SARSCoV2 OU confirmação laboratorial para outro agente
etiológico.
5.5. Caso excluído de doença pelo Coronavírus2019 (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.
5.6. Caso curado da doença pelo Coronavírus2019 (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
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a capacidade operacional, podendo ser realizada a partir de visita domiciliar ou remota
(telefone ou telemedicina).
5.7 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;
○ Um profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso de
COVID-19 ou trabalhadores de laboratório que manipulam amostras de um caso de
COVID-19 sem Equipamento de Proteção Individual (EPI) recomendado, ou com uma
possível violação do EPI; ○ Um passageiro de uma aeronave sentado no raio de dois
assentos de distância (em qualquer direção) de um caso confirmado de COVID-19; seus
acompanhantes ou cuidadores e os tripulantes que trabalharam na seção da aeronave
em que o caso estava sentado.
● Contato domiciliar de caso suspeito ou confirmado de COVID-19:
Uma pessoa que resida na mesma casa/ambiente. Devem ser considerados os residentes
da mesma casa, colegas de dormitório, creche, alojamento etc.
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5.8 *Referente à notificação de casos suspeitos
A Coordenação Técnica e Responsáveis Administrativos pelos Polos Base e
Chefes das CASAI devem estar cientes e articulados com o fluxograma de
Assistência dos seus respectivos municípios, já estabelecido pela Secretaria de Saúde
local, devendo os Coordenadores Técnicos dos Polos Bases e CASAIs contactar
a

Vigilância Epidemiológica Municipal para se adequarem aos Fluxos de

encaminhamentos que foram estabelecidos e ao fluxo de notificação de caso
suspeito, visto que comunicação dos casos é feita ao Centro de Informações
Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde (CIEVS) e/ou Vigilância Epidemiológica
Municipal. Prioritariamente antes da inserção de caso suspeito na plataforma,
certificar se o paciente se enquadra nas definições de suspeito.

6. Níveis de Resposta
São 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).

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/planocontingenciacoronavirus-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.
O DSEI-MS, em sua jurisdição cabe: coordenar, planejar, supervisionar,
monitorar e avaliar as ações desenvolvidas na Atenção Primária, pautado nos princípios
e as diretrizes do SUS e em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Atenção
à Saúde dos Povos Indígenas - PNASPI.
O documento norteador informa ter adotado a ferramenta de classificação
de emergência em três níveis, seguindo a mesma linha utilizada globalmente na
preparação e resposta em todo o mundo. Diante do exposto, este Plano também será
apresentado com base na classificação de emergência em três níveis:
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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-MS seja elevado e não apresente casos
suspeitos.
Ações propostas nível ALERTA:
6.1.2. Vigilância no DSEI-MS (NÚCLEO 1 DIASI/DSEI-MS)


Monitorar, junto a Vigilância Epidemiológica dos Estados e/ou Municípios de
abrangência do DSEI-MS, os eventos e rumores na imprensa e redes sociais
relacionados a casos na saúde indígena;



Reforçar junto às EMSI a importância da comunicação e notificação imediata de
casos suspeitos para infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) com
a identificação do indígena e comunidade de moradia;



Fortalecer os serviços de saúde do Distrito para a detecção, notificação,
investigação e monitoramento de prováveis casos suspeitos para infecção
humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) na população assistida, conforme a
definição de caso estabelecida;



Enviar ficha a vigilância epidemiológica municipal e cópia aos profissionais
responsáveis técnicos na DIASI/DSEI-MS: Luciana Comunian, e-mail:
lucianacomunia@hotmail.com/ enfrentamentocovid19dseims@gmail.com



Realizar a comunicação imediata via telefone em horário comercial: (67) 33784242, e Celular: (67) 99272-0363 dos casos presentes da população indígena
aldeada;



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, bem como as planilhas paralelas
enviadas à responsável técnica na DIASI/DSEI-MS, 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;
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Promover a divulgação da oferta de capacitação, na modalidade Ensino à
Distância (EAD), de recursos humanos para a investigação de casos suspeitos de
infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);



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



Divulgar aos Polos Base e/ou EMSI e equipes das CASAI, as normas e diretrizes
atualizadas do MS para a prevenção e controle da infecção humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19);



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-MS.

6.1.3 Vigilância nos municípios e estados
O DSEI-MS, através dos Polos Base e CASAI devem trabalhar de modo
integrado com a Vigilância Epidemiológica dos Municípios e/ou Estado para:


Garantir que os serviços de referência notifiquem, investiguem e monitorem os
casos suspeitos/ confirmados de indígenas para o vírus SARS-COV-2
oportunamente;



Conduzir 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 o DSEI-MS na investigação em indígenas
que vivem em terras e territórios indígenas;



Divulgar em seus Boletins Epidemiológicos o número de casos suspeitos e
confirmados identificados na população do DSEI-MS e as ações de
enfrentamento à Emergência em Saúde Pública de importância Internacional
(EPSII);



Disponibilizar equipes de resposta rápida para a investigação de casos suspeitos
da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), em apoio ao DSEI-MS;



Divulgar amplamente materiais de educação em saúde para o trabalhador da
saúde;
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Fortalecer os serviços de saúde para a detecção, notificação, investigação e
monitoramento de prováveis casos suspeitos para infecção humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19) com a identificação do indígena e grupo étnico,
conforme a definição de caso estabelecida, no devido sistema de informação
orientado pelo Ministério da Saúde;



Contemplar os trabalhadores da saúde indígena na oferta de capacitações de
recursos humanos para a investigação de casos suspeitos de infecção humana
pelo novo Coronavírus (COVID-19);



Participar de reuniões estaduais e municipais voltadas para a vigilância dos
casos para infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) e comitês de
enfrentamento ao (COVID-19) representando o DSEI, Polo Base e CASAI.

6.1.4. Suporte laboratorial
Os fluxos de coleta de amostras e envio aos laboratórios de referência para
infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), junto à rede laboratorial de
referência para os vírus respiratórios se darão de acordo com os fluxos dos Planos de
Contingencia Estaduais e/ou Municipais.
As Coordenações Técnicas dos Polos Base e CASAI deverão obedecer e
conhecer os fluxos locais de coleta de exames dos casos suspeitos e manterem-se
informados com as respectivas Secretarias Municipais de Saúde (SMS), acerca de
eventuais mudanças nos critérios diagnósticos e investigativos bem como fluxo de
coletas e notificações.
O DSEI irá:


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



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



Estabelecer linhas de contato direto com a Secretaria de Estado de Saúde (SES)
e SMS por meio do núcleo 1 e Coordenações técnicas dos Polos Base e CASAI.
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6.1.5 Medidas de controle de infecção
O serviço de saúde deve garantir que as políticas e práticas internas
minimizem a exposição a patógenos respiratórios, incluindo o novo Coronavírus (COVID19).
As medidas devem ser implementadas antes da chegada do paciente ao
serviço de saúde, na chegada, triagem e espera do atendimento e durante toda a
assistência prestada.
As EMSI e as Equipes das CASAI e do DSEI-MS deve-se seguir as
recomendações e às medidas de prevenção e controle de infecção para a 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+04202
0+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28
O enfoque do trabalho pelos membros do Núcleo 1 DIASI/DSEI-MS,
Coordenações Técnicas dos Polos Base e CASAI: executar Reuniões de Equipe de
educação permanente, diagnóstico situacional e disseminação de informações pelos
meios de comunicação atualmente utilizados: Sistema Eletrônico de Informação (SEI),
Correio eletrônico (e-mail), aplicativos de mensagens, etc, zelando pelo envio de
informações coesas e alinhadas com a SESAI e Ministério da Saúde.
6.1.6. Assistência no DSEI-MS


Manter a atenção das EMSI aos protocolos, notas, 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);



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 (link:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+
n+042020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28),
garantindo provisionamento de equipamento de proteção individual, evitando
assim a desassistência.
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Intensificar a comunicação e notificação imediata (até 24 horas) de casos
suspeitos para infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);



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



Orientar os Polos Base e CASAI paras que alinhem as informações junto aos
municípios, a fim de conhecer e executar o fluxo para deslocamento de
pacientes para atendimento especializado para casos suspeitos de infecção
humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), considerando a realidade de cada
Polo Base e/ou EMSI do DSEI-MS;



Realizar levantamento e providenciar abastecimento dos insumos para
atendimento de pacientes suspeitos para infecção humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19);



Realizar levantamento e providenciar abastecimento de equipamento de
proteção individual (EPI), 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);



Executar processos emergencial de licitação de insumos relacionados à
aquisição de EPI para suprimentos das EMSI;



Encaminhar aos Polos Base dos insumos via Hórus e conforme as necessidades
emergenciais, não interferindo no abastecimento de rotina das EMSI;



Notificações ao Fiscal do contrato no SELOG quanto à manutenção da
disponibilização de insumos de limpeza durante o enfrentamento ao COVID-19.

6.1.7. Assistência nos municípios e estados


Comunicar a notificação imediata de casos suspeitos para infecção humana pelo
novo Coronavírus (COVID-19) com a identificação do indígena e grupo étnico;



Promover as atividades previstas na Atenção Primária/ Ministério da Saúde para
prevenção e manejo dos casos suspeitos e confirmados de infecção pelo novo
Coronavírus (COVID-19) contemplando a população indígena em contexto
urbano;
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Identificar, em seu território, o DSEI responsável e as Casas de Saúde Indígena
(CASAI) de modo a incluí-los nos Planos de Contingência dos estabelecimentos
de saúde da rede de referência do SUS;



Incluir os trabalhadores da saúde indígena nas capacitações sobre o fluxo de
pacientes suspeitos de infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);



Adotar as diretrizes da PNASPI;

Em relação ao atendimento de pacientes indígenas advindos do SASISUS, 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 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; e (iii) assegurar o compartilhamento de diagnósticos e
condutas de saúde de forma compreensível aos pacientes indígenas.
6.1.8. Assistência farmacêutica no DSEI-MS


Realizar 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 DSEI.



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

6.1.9. Assistência farmacêutica nos municípios e estado


Articular com os municípios e estados para que prevejam os indígenas do
Distrito em seus Planos de Contingência, no que se refere aos estabelecimentos
de referência.

6.1.10. 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 nas terras indígenas sob jurisdição
do DSEI-MS;



Priorizar a informação para as comunidades indígenas considerando os índios
como parceiros fundamentais para o enfrentamento da pandemia, produzindo
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informação em linguagem adequada na forma de vídeos, podcasts, mensagens,
redes sociais abordando: Etiqueta respiratória; Lavagem das mãos;
Compartilhamento de utensílios; Evitar Aglomerações – reuniões e festas
devem ser evitadas; Adiar eventos já marcados – trabalhos com parceiros, saída
para municípios para alguma atividade, idas à Brasília etc;


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



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



Encaminhar as informações via Ofício ao CONDISI, FUNAI e realizar reuniões de
discussão das ações;



Reforçar junto às equipes multidisciplinares de saúde indígena (EMSI) a
vigilância para o COVID-19 em áreas fronteiriças em territórios indígenas. No
caso do DSEI-MS os Polos Base de Corumbá, Paranhos, Amambai possuem áreas
fronteiriças;



Monitorar a entrada e saída de ônibus com trabalhadores indígenas que se
deslocam para região sul do Brasil para executar atividades de colheita, e triar
os trabalhadores antes do regresso as aldeias de origem com apoio das
Secretarias municipais de saúde, Polos Base e Serviços de vigilância
Epidemiológica e FUNAI local;



Organizar reuniões mobilizando as autoridades e das comunidades no sentido
de limitar ao máximo a entrada e saída de TI, prevenindo a entrada de pessoas
infectadas com o Sars-CoV-2 nas áreas, envolvendo os responsáveis
Administrativos dos Polos Base, coordenadores técnicos, CONDISI, Conselhos
Locais, Lideranças, EMSI e FUNAI em cada Polo Base do DSEI-MS.
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6.1.11 Comunicação de risco


Informar via SEI, e aplicativos de mensagens e/ou e-mails, as notas informativas,
boletins, e informações sobre medidas a serem adotadas pelos trabalhadores
do DSEI-MS e pela população assistida;



Divulgar amplamente os boletins epidemiológicos da infecção humana pelo
novo Coronavírus (COVID-19) na população indígena do DSEI-MS;



Intensificar as atividades educativas para a população indígena do DSEI-MS com
divulgação das informações atualizadas sobre a doença e medidas de prevenção
sobre a infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), inclusive por meio
de materiais informativos.
Os representantes do Núcleo 1 da DIASI/DSEI-MS, Coordenações Técnicas

dos Polos Base e CASAI são responsáveis:


Enviar informações via SEI e demais instrumentos de comunicação;



Executar reuniões de Equipe, diagnóstico situacional e disseminação de
informações pelos meios de comunicação atualmente utilizados: SEI, e-mail,
aplicativos de mensagens, zelando pelo envio de informações coesas e
alinhadas com a SESAI e Ministério da Saúde;



Traduzir para língua indígena, sempre que possível, materiais informativos
sobre a doença e medidas de prevenção;



Definir, nos DSEI, o porta-voz que será responsável pela interlocução om a SESAI
nível-central, sendo esta a responsável pela interlocução com as outras
secretarias do Ministério da Saúde para divulgação de informações sobre a
situação epidemiológica da população indígena do SASISUS em relação à
infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19)



Comunicar diariamente (Segunda a Segunda) os Polos Base e CASAI a chefia da
DIASI às 08:00 e às 13:00 e o ponto focal da DIASI sobre ocorrência de casos
suspeitos, confirmados e rumores, e orientado a comunicação imediata aos
responsáveis

no

município

suspeitos/confirmados/rumores

e

no
fora

DSEI-MS
os

em

caso

horários

de

casos

padronizados

(Monitoramento/24HRS).
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*Porta-Voz DSEI-MS:
SESAI

NACIONAL:

mídia

externa

mediada

SESAI

nível

central:

comunicacao.sesai@saude.gov.br
DSEI-MS: ÉLDO ELCIDIO MORO – Coordenador Distrital/DSEI-MS;
DIASI: ELIETE DOMINGUES RIOS MAGGIONI – CHEFE DA DIASI;
POLOS BASE e CASAI: Coordenadores Técnicos e Responsáveis Administrativos.

6.1.12. Gestão


Priorizar a Informação para as comunidades indígenas, por meio dos membros
do CONDISI, Conselho Local e equipes de saúde e de saneamento, considerando
os indígenas como parceiros fundamentais para o enfrentamento da pandemia,
produzindo informação em linguagem adequada na forma de vídeos, podcasts,
mensagens, redes sociais abordando: Etiqueta respiratória; Lavagem das mãos;
Compartilhamento de utensílios; Evitar Aglomerações – reuniões e festas
devem ser evitadas; Adiar eventos já marcados – trabalhos com parceiros, saída
para municípios para alguma atividade, idas à Brasília etc;



Contribuir na mobilização junto aos parceiros e representantes das
comunidades no sentido de limitar ao máximo a entrada e saída de TI,
prevenindo a entrada de pessoas infectadas com o Sars-CoV-2 nas áreas;



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



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



Garantir estoque estratégico de insumos laboratoriais para diagnóstico do vírus
SARSCOV-2 e de medicamento para o atendimento de casos suspeitos e
confirmados para o novo Coronavírus (COVID-19), incluindo para indígenas
advindos do DSEI-MS;



Promover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e
controle do vírus SARS-COV-2;
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Acompanhar a execução das ações voltadas para a população indígena do DSEIMS dos Planos de Contingência municipais e estaduais;



Identificar fomentos para as ações emergenciais no enfrentamento do vírus
SARS-COV2;



Estabelecer linhas de contato direto com a SES e SMS por meio do núcleo 1 e
Coordenações técnicas dos Polos Base e CASAI;



Gerir processos que garantam os suprimentos de medicamentos e insumos e
EPI no DSEI-MS;



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).

NÍVEL DE RESPOSTA PERIGO IMINENTE
Nível de resposta de Perigo Iminente corresponde a uma situação em que há confirmação
de caso suspeito no DSEI-MS, 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.
Ações propostas NÍVEL PERIGO IMINENTE:
6.2.2. Vigilância no DSEI-MS (NÚCLEO 1 DIASI/DSEI-MS)


Expandir a capacidade de avaliação rápida de riscos, realizar eficaz
monitoramento de informações e investigação intersetorial e resposta frente a
casos suspeitos de infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) em
população indígena do DSEI-MS;



Emitir alertas para a SESAI e as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde
sobre a situação epidemiológica da população indígena do SASISUS.



Articular com a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) a inclusão no Boletim
Epidemiológico da situação epidemiológica da população indígena do SASISUS;



Identificar indígenas no monitoramento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) nos sistemas de informação da
rede;
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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, em articulação como CIEVS relacionados à população indígena;



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



Comunicar, 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 Ministério da Saúde.

6.2.3 Vigilância nos municípios e estados


Expandir a capacidade de avaliação rápida de riscos, realizar eficaz
monitoramento de informações e investigação intersetorial e resposta frente a
casos suspeitos de infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);



Divulgar em seus Boletins Epidemiológicos o número de casos suspeitos e
confirmados identificados nesta população indígena;



Monitorar o comportamento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG) nesta população indígena nos 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 nesta população;



Notificar, investigar e monitorar prováveis casos suspeitos para infecção
humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) nesta população, conforme a
definição de caso estabelecida, no devido sistema de informação orientado pelo
Ministério da Saúde.
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6.2.4. Suporte laboratorial
Os fluxos de coleta de amostras e envio aos laboratórios de referência para infecção
humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), junto à rede laboratorial de referência para
os vírus respiratórios se darão de acordo com os fluxos dos Planos de Contingencia
Estaduais e/ou Municipais.
Os Coordenações Técnicas dos Polos Base e CASAI deverão obedecer e conhecer os
fluxos locais de coleta de exames dos casos suspeitos e manter-se informado com a SMS,
acerca de eventuais mudanças nos critérios diagnósticos e investigativos, bem como
fluxo de coletas e notificações.
O DSEI-MS irá:


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



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



Estabelecer linhas de contato direto com a SES e SMS por meio do núcleo 1 e
Coordenações técnicas dos Polos Base e CASAI.

6.2.5 Medidas de controle de infecção
O serviço de saúde deve garantir que as políticas e práticas internas
minimizem a exposição a patógenos respiratórios, incluindo o novo Coronavírus (COVID19).
As medidas devem ser implementadas antes da chegada do paciente ao
serviço de saúde, na chegada, triagem e espera do atendimento e durante toda a
assistência prestada.
As EMSI e as Equipes das CASAI e do DSEI-MS deve-se seguir as
recomendações e às medidas de prevenção e controle de infecção para a 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+04202
0+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28
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O enfoque do trabalho pelos membros do Núcleo 1 DIASI/DSEI-MS,
Coordenações Técnicas dos Polos Base e CASAI: executar Reuniões de Equipe de
educação permanente, diagnóstico situacional e disseminação de informações pelos
meios de comunicação atualmente utilizados: Sistema Eletrônico de Informação (SEI),
Correio eletrônico (e-mail), aplicativos de mensagens, etc, zelando pelo envio de
informações coesas e alinhadas com a SESAI e Ministério da Saúde.
6.2.6. Assistência no DSEI-MS


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 (link:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+
n+042020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28),
garantindo provisionamento de equipamento de proteção individual, evitando
assim a desassistência.



Priorizar o atendimento das EMSI com base aos protocolos, notas, 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);



Comunicar e manter a notificação imediata (até 24 horas) de casos suspeitos
para infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);



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



Orientar os Polos Base e CASAI paras que alinhem as informações junto aos
municípios, a fim de conhecer e executar o fluxo para deslocamento de
pacientes para atendimento especializado para casos suspeitos de infecção
humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), considerando a realidade de cada
Polo Base e/ou EMSI do DSEI-MS;



Realizar levantamento e providenciar abastecimento dos insumos para
atendimento de pacientes suspeitos para infecção humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19);
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Realizar levantamento e providenciar abastecimento de equipamento de
proteção individual (EPI), 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).



Executar processos emergencial de licitação de insumos relacionados a compra
de EPI para suprimentos das EMSI;



Encaminhar aos Polos Base dos insumos via Hórus e conforme as necessidades
emergenciais, não interferindo no abastecimento de rotina das EMSI;



Realizar notificações ao Fiscal do contrato no SELOG quanto à manutenção da
disponibilização de insumos de limpeza durante o enfrentamento ao COVID-19.

6.1.7. Assistência nos municípios e estados


Comunicar e manter notificação imediata de casos suspeitos para infecção
humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) com a identificação do indígena e
grupo étnico;



Promover as atividades previstas na Atenção Primária/ Ministério da Saúde para
prevenção e manejo dos casos suspeitos e confirmados de infecção pelo novo
Coronavírus (COVID-19) contemplando a população indígena em contexto
urbano;



Identificar, em seu território, o DSEI responsável e as Casas de Saúde Indígena
(CASAI) de modo a incluí-los nos Planos de Contingência dos estabelecimentos
de saúde da rede de referência do SUS;



Incluir os trabalhadores da saúde indígena nas capacitações sobre o fluxo de
pacientes suspeitos de infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);



Adotar as diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos
Indígenas.

Em relação ao atendimento de pacientes indígenas advindos do SASISUS, 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 necessário, respeitadas as
condições clínicas do paciente; (ii) viabilizara adaptação de protocolos clínicos, bem
como critérios especiais de acesso e acolhimento, considerando a vulnerabilidade
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sociocultural; e (iii) assegurar o compartilhamento de diagnósticos e condutas de saúde
de forma compreensível aos pacientes indígenas.
6.2.8. Assistência farmacêutica no DSEI-MS


Realizar 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 DSEI.



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

6.2.9. Assistência farmacêutica nos municípios e estado


Articular com os municípios e estados para que prevejam os indígenas do
Distrito em seus Planos de Contingência, no que se refere aos estabelecimentos
de referência.

6.2.10. 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 nas terras indígenas sob jurisdição
do DSEI-MS;



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



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



Encaminhar as informações via Ofício ao CONDISI, FUNAI e realizar reuniões de
discussão das ações realizadas no enfrentamento ao novo Coronavírus (COVID19);



Reforçar junto às equipes multidisciplinares de saúde indígena (EMSI) a
vigilância para o COVID-19 em áreas fronteiriças em territórios indígenas. No

34

DSEI-MS temos os Polos Base de Corumbá, Paranhos, Amambai que possuem
áreas fronteiriças.


Monitorar a entrada e saída de ônibus com trabalhadores indígenas que se
deslocam para região sul do Brasil para executar atividades de colheita, e triar
os trabalhadores antes do regresso as aldeias de origem com apoio das
Secretarias municipais de saúde, Polos Base e Serviços de vigilância
Epidemiológica e FUNAI local.

Responsáveis: Responsáveis Administrativos dos Polos Base em articulação com
CONDISI, Conselhos Locais, Lideranças, EMSI e FUNAI em cada Polo Base do DSEI-MS.
6.2.11 Comunicação de risco


Informar via SEI, e aplicativos de mensagens e/ou e-mails, as notas informativas,
boletins, e informações sobre medidas a serem adotadas pelos trabalhadores
do DSEI-MS e pela população assistida;



Divulgar amplamente os boletins epidemiológicos da infecção humana pelo
novo Coronavírus (COVID-19) na população indígena do DSEI-MS;



Intensificar as atividades educativas para a população indígena do DSEI-MS com
divulgação das informações atualizadas sobre a doença e medidas de prevenção
sobre a infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), inclusive por meio
de materiais informativos.
Os representantes do Núcleo 1 da DIASI/DSEI-MS, Coordenações Técnicas

dos Polos Base e CASAI são responsáveis:


Enviar informações via SEI e demais instrumentos de comunicação;



Executar reuniões de Equipe, diagnóstico situacional e disseminação de
informações pelos meios de comunicação atualmente utilizados: SEI, e-mail,
aplicativos de mensagens, zelando pelo envio de informações coesas e
alinhadas com a SESAI e Ministério da Saúde;



Traduzir para língua indígena, sempre que possível, materiais informativos
sobre a doença e medidas de prevenção;



Definir, nos DSEI, o porta-voz que será responsável pela interlocução om a SESAI
nível-central, sendo esta a responsável pela interlocução com as outras
secretarias do Ministério da Saúde para divulgação de informações sobre a
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situação epidemiológica da população indígena do SASISUS em relação à
infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);


Comunicar diariamente (Segunda a Segunda) os Polos Base e CASAI a chefia da
DIASI às 08:00 e às 13:00 e o ponto focal da DIASI sobre ocorrência de casos
suspeitos, confirmados e rumores, e orientado a comunicação imediata aos
responsáveis

no

município

e

suspeitos/confirmados/rumores

no
fora

DSEI-MS
os

em

caso

horários

de

casos

padronizados

(Monitoramento/24HRS).
*Porta-Voz DSEI-MS:
SESAI

NACIONAL:

mídia

externa

mediada

SESAI

nível

central:

comunicacao.sesai@saude.gov.br
DSEI-MS: ÉLDO ELCIDIO MORO – Coordenador Distrital/DSEI-MS;
DIASI: ELIETE DOMINGUES RIOS MAGGIONI – CHEFE DA DIASI;
POLOS BASE e CASAI: Coordenadores Técnicos e Responsáveis Administrativos.
6.2.11. Gestão


Priorizar a Informação para as comunidades indígenas, por meio dos membros
do CONDISI, Conselho Local e equipes de saúde e de saneamento, considerando
os indígenas como parceiros fundamentais para o enfrentamento da pandemia,
produzindo informação em linguagem adequada na forma de vídeos, podcasts,
mensagens, redes sociais abordando: Etiqueta respiratória; Lavagem das mãos;
Compartilhamento de utensílios; Evitar Aglomerações – reuniões e festas
devem ser evitadas; Adiar eventos já marcados – trabalhos com parceiros, saída
para municípios para alguma atividade, idas à Brasília etc;



Contribuir na mobilização junto aos parceiros e representantes das
comunidades no sentido de limitar ao máximo a entrada e saída de TI,
prevenindo a entrada de pessoas infectadas com o Sars-CoV-2 nas áreas;



Promover ações integradas, entre municípios, estados, DSEI-MS 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;
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Garantir estoque estratégico de insumos laboratoriais para diagnóstico do vírus
SARSCOV-2 e de medicamento para o atendimento de casos suspeitos e
confirmados para o novo Coronavírus (COVID-19), incluindo para indígenas
advindos do DSEI-MS;



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 do DSEIMS dos Planos de Contingência municipais e estaduais;



Identificar fomentos para as ações emergenciais no enfrentamento do vírus
SARS-COV2;



Estabelecer linhas de contato direto com a SES e SMS por meio do núcleo 1 e
Coordenações técnicas dos Polos Base e CASAI;



Gerir processos que garantam os suprimentos de medicamentos e insumos, e
EPI´s no DSEI-MS;



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).

NÍVEL DE RESPOSTA: EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL
(ESPIN): Nível de resposta de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN) corresponde a uma situação em que há confirmação de transmissão local do
primeiro caso de Coronavírus (COVID-19) no DSEI-MS, 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.
Ações propostas diante do Nível de EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE
IMPORTÂNCIA NACIONAL.
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6.3.2. Vigilância no DSEI-MS (NÚCLEO 1 DIASI/DSEI-MS)
Divulgar aos Polos Base e/ou EMSI e equipes das CASAI, as normas e diretrizes
atualizadas do MS para a prevenção e controle da infecção humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19).
Os responsáveis: Núcleo 1 DIASI/DSEI-MS, Gabinete DSEI-MS. Através do processo SEI
relacionado e divulgação em sítios ágeis de comunicação:


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

Os responsáveis: Núcleo 1 DIASI/DSEI-MS, Polos Base, CASAI e Secretarias Municipais de
saúde conforme os fluxos estabelecidos, através do preenchimento das fichas de
notificações padronizadas pelo Ministério da Saúde:


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-MS.

Os responsáveis: Núcleo 1 DIASI/DSEI-MS, Polos Base, CASAI e Secretarias Municipais de
saúde conforme os fluxos estabelecidos. Através do seguimento das diretrizes
estabelecidas no manejo clínico COVID-19, atendimento da APS, e demais documentos
relacionados ao tratamento de pacientes e prevenção de disseminação do vírus nos
contatos domiciliares:


Articular com as Secretarias Municipais e Estaduais a inclusão nos Boletins
Epidemiológicos da situação epidemiológica da população indígena do DSEI-MS;



Estabelecer linhas de contato direto com a SES e SMS por meio do núcleo 1 e
Coordenações técnicas dos Polos Base e CASAI;



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



Divulgar amplamente materiais de educação em saúde às EMSI e equipes das
CASAI do DSEI-MS.

6.3.3 Vigilância nos municípios e estados
As Vigilâncias Epidemiológicas dos Municípios e/ou Estados de abrangência
do DSEI-MS devem atuar de forma integrada a este Distrito para:
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Garantir que os serviços de referência notifiquem, investiguem e monitorem os
casos confirmados de indígenas para o vírus SARS-COV-2 oportunamente;



Realizar investigação do caso confirmado pela infecção humana pelo novo
coronavírus, (COVID-19) em indígenas em contexto urbano e apoiar o DSEI-MS
na investigação em indígenas que vivem nas terras indígenas;



Conduzir 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 o DSEI-MS na investigação em indígenas
que vivem em terras e territórios indígenas;



Divulgar em seus Boletins Epidemiológicos o número de casos suspeitos e
confirmados identificados na população do DSEI-MS 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-MS;



Divulgar amplamente materiais de educação em saúde para o trabalhador da
saúde, inclusive do DSEI-MS.

Os responsáveis: Núcleo 1 DIASI/DSEI-MS, Polos Base, CASAI e Secretarias Municipais de
saúde conforme os fluxos estabelecidos:


Estabelecer linhas de contato direto com a SES e SMS por meio do núcleo 1 e
Coordenações técnicas dos Polos Base e CASAI;



Executar reuniões de Equipe, diagnóstico situacional e disseminação de
informações pelos meios de comunicação atualmente utilizados: SEI, e-mail,
aplicativos de mensagens, etc, zelando pelo envio de informações coesas e
alinhadas com a SESAI e Ministério da Saúde;

6.3.4. Suporte laboratorial
Os fluxos de coleta de amostras e envio aos laboratórios de referência para
infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), junto à rede laboratorial de
referência para os vírus respiratórios se darão de acordo com os fluxos dos Planos de
Contingencia Estaduais e/ou Municipais.
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As Coordenações Técnicas dos Polos Base e CASAI´s, deverão obedecer e
conhecer os fluxos locais de coleta de exames dos casos suspeitos e manter-se informado
com a SMS, acerca de eventuais mudanças nos critérios diagnósticos e investigativos,
bem como fluxo de coletas e notificações.
O DSEI-MS irá:


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



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



Estabelecer linhas de contato direto com a SES e SMS por meio do núcleo 1 e
Coordenações técnicas dos Polos Base e CASAI.

6.3.5 Medidas de controle de infecção
O serviço de saúde deve garantir que as políticas e práticas internas
minimizem a exposição a patógenos respiratórios, incluindo o novo Coronavírus (COVID19).
As medidas devem ser implementadas antes da chegada do paciente ao
serviço de saúde, na chegada, triagem e espera do atendimento e durante toda a
assistência prestada.
As EMSI e as Equipes das CASAI e do DSEI-MS deve-se seguir as
recomendações e às medidas de prevenção e controle de infecção para a 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+04202
0+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28
O enfoque do trabalho pelos membros do Núcleo 1 DIASI/DSEI-MS,
Coordenações Técnicas dos Polos Base e CASAI: executar Reuniões de Equipe de
educação permanente, diagnóstico situacional e disseminação de informações pelos
meios de comunicação atualmente utilizados: Sistema Eletrônico de Informação (SEI),
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Correio eletrônico (e-mail), aplicativos de mensagens, etc, zelando pelo envio de
informações coesas e alinhadas com a SESAI e Ministério da Saúde.
6.3.6. Assistência no DSEI-MS


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 (link:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+
n+042020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28),
garantindo provisionamento de equipamento de proteção individual, evitando
assim a desassistência;



Priorizar o atendimento das EMSI com base aos protocolos, notas, 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);



Comunicar e manter a notificação imediata (até 24 horas) de casos suspeitos
para infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);



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



Orientar os Polos Base e CASAI paras que alinhem as informações junto aos
municípios, a fim de conhecer e executar o fluxo para deslocamento de
pacientes para atendimento especializado para casos suspeitos de infecção
humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), considerando a realidade de cada
Polo Base e/ou EMSI do DSEI-MS;



Realizar levantamento e providenciar abastecimento dos insumos para
atendimento de pacientes suspeitos para infecção humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19);



Realizar levantamento e providenciar abastecimento de equipamento de
proteção individual (EPI), 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).
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Executar processos emergencial de licitação de insumos relacionados a compra
de EPI para suprimentos das EMSI;



Encaminhar aos Polos Base dos insumos via Hórus e conforme as necessidades
emergenciais, não interferindo no abastecimento de rotina das EMSI;



Realizar notificações ao Fiscal do contrato no SELOG quanto à manutenção da
disponibilização de insumos de limpeza durante o enfrentamento ao COVID-19.

6.3.7. Assistência farmacêutica no DSEI-MS


Realizar 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 DSEI.



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

6.3.8. Assistência nos municípios e estados


Comunicar e manter notificação imediata de casos confirmados para infecção
humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) com a identificação do indígena e
grupo étnico;



Promover as atividades previstas na Atenção Primária/ Ministério da Saúde para
prevenção e manejo dos casos suspeitos e confirmados de infecção pelo novo
Coronavírus (COVID-19) contemplando a população indígena em contexto
urbano;



Identificar, em seu território, o DSEI responsável e as Casas de Saúde Indígena
(CASAI) de modo a incluí-los nos Planos de Contingência dos estabelecimentos
de saúde da rede de referência do SUS;



Incluir os trabalhadores da saúde indígena nas capacitações sobre o fluxo de
pacientes suspeitos de infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19).



Adotar as diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos
Indígenas.
Em relação ao atendimento de pacientes indígenas advindos do SASISUS, no

que se refere aos estabelecimentos de saúde de referência, (i) viabilizar o direito do
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paciente indígena a acompanhante e a intérprete, quando este se fizer necessário,
respeitadas as condições clínicas do paciente; (ii) viabilizara adaptação de protocolos
clínicos, bem como critérios especiais de acesso e acolhimento, considerando a
vulnerabilidade sociocultural; e (iii) assegurar o compartilhamento de diagnósticos e
condutas de saúde de forma compreensível aos pacientes indígenas.
6.3.9. Assistência farmacêutica nos municípios e estado


Articular com os municípios e estados para que prevejam os indígenas do
Distrito em seus Planos de Contingência, no que se refere aos estabelecimentos
de referência.

6.3.10. Vigilância sanitária – medidas de saúde em pontos de entrada em terras
indígenas


Divulgar aos Polos Base e/ou EMSI e equipes das CASAI, as normas e diretrizes
atualizadas do MS para a prevenção e controle da infecção humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19).

Os responsáveis: Núcleo 1 DIASI/DSEI-MS, Gabinete DSEI-MS. Através do processo SEI
relacionado e divulgação em sítios ágeis de comunicação:


Realizar investigação do caso confirmado pela infecção humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19) em indígenas aldeados de abrangência do DSEI-MS;

Os responsáveis: Núcleo 1 DIASI/DSEI-MS, Polos Base, CASAI e Secretarias
Municipais de saúde conforme os fluxos estabelecidos, através do preenchimento
das fichas de notificações padronizadas pelo Ministério da Saúde:


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-MS.

Os responsáveis: Núcleo 1 DIASI/DSEI-MS, Polos Base, CASAI e Secretarias
Municipais de saúde conforme os fluxos estabelecidos. Através do seguimento das
diretrizes estabelecidas no manejo clínico COVID-19, atendimento da APS, e demais
documentos relacionados ao tratamento de pacientes e prevenção de disseminação
do vírus nos contatos domiciliares:


Articular com as Secretarias Municipais e Estaduais a inclusão nos Boletins
Epidemiológicos da situação epidemiológica da população indígena do DSEI-MS;
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Estabelecer linhas de contato direto com a SES e SMS por meio do núcleo 1 e
Coordenações técnicas dos Polos Base e CASAI;



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



Divulgar amplamente materiais de educação em saúde às EMSI e equipes das
CASAI do DSEI-MS.

6.2.11 Comunicação de risco


Informar via SEI, e aplicativos de mensagens e/ou e-mails, as notas informativas,
boletins, e informações sobre medidas a serem adotadas pelos trabalhadores
do DSEI-MS e pela população assistida;



Divulgar amplamente os boletins epidemiológicos da infecção humana pelo
novo Coronavírus (COVID-19) na população indígena do DSEI-MS;



Intensificar as atividades educativas para a população indígena do DSEI-MS com
divulgação das informações atualizadas sobre a doença e medidas de prevenção
sobre a infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), inclusive por meio
de materiais informativos.

Os responsáveis: Núcleo 1 DIASI/DSEI-MS, Coordenações Técnicas dos Polos Base e
CASAI:


Comunicar através de envio de informações via SEI e demais instrumentos de
comunicação;



Executar Reuniões de Equipe, diagnóstico situacional e disseminação de
informações pelos meios de comunicação atualmente utilizados: SEI, e-mail,
aplicativos de mensagens, zelando pelo envio de informações coesas e
alinhadas com a SESAI e Ministério da Saúde;



Traduzir para língua indígena, sempre que possíveis materiais informativos
sobre a doença e medidas de prevenção;



Definir, nos DSEI, o porta-voz que será responsável pela interlocução om a SESAI
nível-central, sendo esta a responsável pela interlocução com as outras
secretarias do Ministério da Saúde para divulgação de informações sobre a
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situação epidemiológica da população indígena do SASISUS em relação à
infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);


Comunicar diariamente (Segunda a Segunda) os Polos Base e CASAI´s,
comunicam a chefia da DIASI ás 08:00 e as 13:00 e o ponto focal da DIASI sobre
ocorrência de casos suspeitos, confirmados e rumores, e orientado a
comunicação imediata aos responsáveis no município e no DSEI-MS em caso de
casos

suspeitos/confirmados/rumores

fora

os

horários

padronizados

(Monitoramento/24HRS).
*Porta-voz DSEI-MS:
SESAI

NACIONAL:

mídia

externa

mediada

SESAI

nível

central:

comunicacao.sesai@saude.gov.br
DSEI-MS: ÉLDO ELCIDIO MORO – Coordenador Distrital/DSEI-MS;
DIASI: ELIETE DOMINGUES RIOS MAGGIONI – CHEFE DA DIASI;
POLOS BASE e CASAI: Coordenadores Técnicos Locais e Responsáveis Administrativos.

6.3.12. Gestão


Priorizar a Informação para as comunidades indígenas, por meio dos membros
do CONDISI, Conselho Local e equipes de saúde e de saneamento, considerando
os indígenas como parceiros fundamentais para o enfrentamento da pandemia,
produzindo informação em linguagem adequada na forma de vídeos, podcasts,
mensagens, redes sociais abordando: Etiqueta respiratória; Lavagem das mãos;
Compartilhamento de utensílios; Evitar Aglomerações – reuniões e festas
devem ser evitadas; Adiar eventos já marcados – trabalhos com parceiros, saída
para municípios para alguma atividade, idas à Brasília etc;



Contribuir na mobilização junto aos parceiros e representantes das
comunidades no sentido de limitar ao máximo a entrada e saída de TI,
prevenindo a entrada de pessoas infectadas com o Sars-CoV-2 nas áreas;



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

45



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



Garantir estoque estratégico de insumos laboratoriais para diagnóstico do vírus
SARSCOV-2 e de medicamento para o atendimento de casos suspeitos e
confirmados para o novo Coronavírus (COVID-19), incluindo para indígenas
advindos do DSEI-MS;



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 do DSEIMS dos Planos de Contingência municipais e estaduais;



Identificar fomentos para as ações emergenciais no enfrentamento do vírus
SARS-COV2;



Estabelecer linhas de contato direto com a SES e SMS por meio do núcleo 1 e
Coordenações técnicas dos Polos Base e CASAI;



Gerir processos que garantam os suprimentos de medicamentos e insumos, e
EPI´s no DSEI-MS;



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).

7. Viajantes
7.1 conforme a classificação de casos suspeitos o item Situação 1 - Viajante esclarece:
Situação 1 - VIAJANTE: pessoa que apresente febre E pelo menos um dos sinais ou
sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão
nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2
< 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) E com
histórico de viagem para país com transmissão sustentada OU área com transmissão
local nos últimos 14 dias;
7.2 neste caso como há indígenas que se deslocam dos seus territórios para outros
Estados para fins diversos (Trabalho, Estudo, Lazer, Etc) e retornam para suas aldeias,
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e neste período do ano temos recebido informações de indígenas que estão retornando
da colheita da maçã na região sul do Brasil, como Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Há casos na Região de Tacuru, Amambai, Miranda e Aquidauana e provavelmente
ocorrerá em outras regiões que pertencem a este Distrito Sanitário Especial Indígena –
DSEI-MS.
7.3 Recomenda-se

nesta

situação

a

atuação

SENTINELA

de

Vigilância

Epidemiológica para estas situações, com adoção das seguintes medidas:


Identificar nominalmente todos os viajantes independentemente do local
destino (Data da viagem, local de destino, data do retorno);



Garantir avaliação médica aos indígenas que viajaram para áreas com
transmissão do vírus e apresentarem sintomas antes de regressar à aldeia;



Realizar triagem de todos os viajantes e uso da classificação de casos suspeito
(item 3. Definições Operacionais) e adoção de medidas preconizadas em cada
caso;



Orientar que estes façam isolamento domiciliar por 14 (quatorze dias), e
adotem medidas da etiqueta respiratória;



Orientar que no período de isolamento domiciliar, em caso de febre, tosse e
dificuldade em respirar, deve-se procurar atendimento médico imediatamente;



Evitar contato com os idosos.
A EMSI deverá avaliar sobre a viabilidade da execução do isolamento

domiciliar e adoção das medidas preventivas. Necessário buscar estratégias locais de
isolamento, baseadas nas estruturas disponíveis e efetivas condições para sua
realização, e busca de alternativas de promoção de isolamento em locais fora das
comunidades ou em escolas.
8. Organização dos atendimentos na assistência à população indígena
As EMSI devem priorizar o trabalho de busca ativa domiciliar de casos de
Síndrome Gripal, evitando a circulação de pessoas com sintomas respiratórios. Ou seja,
sugere-se que, preferencialmente, não se tenha sala de espera nos serviços.
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Para isso, a equipe deve comunicar à comunidade que priorizará o
atendimento domiciliar, sendo que os AIS devem informar ao enfermeiro e/ou ao
médico os casos sintomáticos respiratórios para que ocorra o atendimento domiciliar.
Necessário que as equipes monitorem as condições clínicas atuais dos mais
idosos e/ou com comorbidades, como diabéticos, hipertensos/cardiopatias e
asmáticos/DPOC e orientem quanto ao uso dos medicamentos de uso contínuo, para
esses grupos mais vulneráveis.
Caso a unidade básica de saúde indígena (UBSI) tenha sala de espera, mantêla arejada e instruir os pacientes e acompanhantes a informar, já na chegada ao serviço,
se apresentam sintomas de alguma infecção respiratória (por exemplo, tosse, coriza,
febre, dificuldade para respirar) e tomarem as ações preventivas apropriadas, por
exemplo, usar máscara cirúrgica a partir da entrada do serviço (NOTA TÉCNICA Nº
04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA, de 17/02/2020).
O registro do atendimento deve ser feito no prontuário do paciente e
também deverá ser inserido no Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena
(SIASI), no Módulo Sinais e Sintomas, para os casos suspeitos, e no Módulo Morbidade,
para os casos confirmados, utilizando o CID-10 – Infecção humana pelo novo
Coronavírus: U07.1 – Diagnóstico de doença respiratória aguda pelo novo Coronavírus.

9. Isolamento de casos suspeitos ou confirmados
A Portaria GM/MS nº 356/2020 dispõe sobre a regulamentação e
operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 - que
estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19).
A medida de isolamento objetiva a separação de pessoas sintomáticas ou
assintomáticas, em investigação clínica e laboratorial, de maneira a evitar a propagação
da infecção e transmissão local. Ela somente poderá ser determinada por prescrição
médica ou por recomendação do agente de vigilância epidemiológica, por um prazo
máximo de 14 (quatorze) dias, podendo se estender por até igual período, conforme
resultado laboratorial que comprove o risco de transmissão.

48

A determinação da medida de isolamento por prescrição médica deverá ser
acompanhada do termo de consentimento livre e esclarecido do paciente. Para os casos
suspeitos ou confirmados para COVID-2019 em populações indígenas que, após
avaliação médica, não necessitem de hospitalização, recomenda-se que o paciente
indígena permaneça em isolamento domiciliar:
 Caso o indígena com sintomas respiratórios esteja fora da aldeia,
recomenda-se manter o isolamento fora da aldeia até se confirmar
ou descartar o caso; caso confirmado, o paciente deve permanecer
fora da aldeia até cura;
 Caso o indígena com sintomas respiratórios esteja na aldeia, a equipe
deve buscar estratégias de isolamento eficiente até se confirmar ou
descartar o caso; caso confirmado, manter o paciente em isolamento
até 14 dias; Em caso de isolamento domiciliar, as EMSI deverão
orientar o paciente indígena sobre a importância do isolamento, das
medidas de prevenção da transmissão para contatos e sinais de
alerta para possíveis complicações.

Nesse contexto, o Agente Indígena de Saúde (AIS) tem um papel
fundamental para monitorar o caso. A presença de qualquer sinal de alerta deverá
determinar a remoção imediata do paciente indígena para unidade de referência
hospitalar. Considerando as especificidades étnicas, culturais e de modos de vida dos
povos indígenas, faz-se necessário que a EMSI realize a avaliação caso a caso, devendo
observar se o ambiente domiciliar é adequado e se o paciente é capaz de seguir as
medidas de precaução recomendadas.
Para os casos suspeitos ou confirmados para COVID-2019 em que o paciente
indígena esteja na Casa de Saúde Indígena, faz-se necessário que a equipe da unidade
adeque seus espaços para que o paciente fique em isolamento.
Recomenda-se que os profissionais de saúde dos DSEI sigam as Orientações
sobre

Isolamento

Domiciliar,

disponível

em:

https://www.unasus.gov.br/especial/covid19/pdf/28
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10. Medidas de Quarentena
10.1 De acordo com Portaria GM/MS nº 356/2020, a medida de quarentena tem como
objetivo garantir a manutenção dos serviços de saúde em local certo e determinado.
10.2 Ela será determinada mediante ato administrativo formal e devidamente
motivado por Secretário de Saúde do Estado, do Município, do Distrito Federal ou
Ministro de Estado da Saúde ou superiores em cada nível de gestão, publicada no Diário
Oficial e amplamente divulgada pelos meios de comunicação.
10.3 Nesse caso, os DSEI devem seguir essa medida se a mesma for estabelecida no
âmbito do município ou do Estado da abrangência de seu território, bem como se
estabelecida pela União.

11. Medidas de Prevenção e Controle
11. 1. A implementação de precauções padrão constitui a principal medida de
prevenção da transmissão entre pacientes e profissionais de saúde e deverá ser
adotada no cuidado de todos os pacientes:
*ANTES DA CHEGADA AO SERVIÇO DE SAÚDE, NA CHEGADA, TRIAGEM, ESPERA E
DURANTE TODA ASSISTÊNCIA PRESTADA, independentemente dos fatores de risco ou
doença de base, garantindo que as políticas e práticas internas minimizem a exposição
a patógenos respiratórios, incluindo o 2019-nCoV.
Com o intuito de prevenir casos de Coronavírus em indígenas e profissionais do DSEIMS, a Coordenação Distrital orienta que: aos usuários, profissionais/colaboradores e
servidores a adoção das medidas:


Realizar a lavagem das mãos com frequência utilizando água e sabão ou

desinfetar as mãos com álcool 70% em todas as unidades do DSEI;


Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;



Cobrir a boca e o nariz com cotovelo ou com lenço ao tossir e/ou espirrar;



O lenço deverá ser jogado no lixo imediatamente após o uso e em

seguida deve-se lavar as mãos;
50



Evitar contato próximo a pessoas que tenham febre e tosse;



Em caso de febre, tosse e dificuldade em respirar, deve-se procurar

atendimento médico imediatamente devendo ser compartilhado o histórico
de viagens anteriores com o médico;


Em caso de indígenas que viajaram para áreas com transmissão do vírus

e apresentarem sintomas, estes deverão ser examinados por um médico antes
de regressar à aldeia;


Profissionais de saúde devem utilizar medidas de precaução padrão, de

contato e de gotículas (máscara cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos
de proteção);


Os pacientes que apresentarem sinais e sintomas clínicos e

epidemiológicos devem ser mantidos em local privativo/isolamento até que
o caso seja descartado.


Suspender reuniões que tenham aglomerações de pessoas, e a ida de

pessoas que estiverem em lugares com casos confirmados de COVID-19 para
as aldeias.
11.2. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), as medidas preventivas
mais eficazes para reduzir a capacidade de contágio do novo Coronavírus são:


“Etiqueta Respiratória”;



Higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool gel 70%;



Identificação e isolamento respiratórios dos acometidos pela COVID-

19;


Uso dos equipamentos de proteção individual pelos profissionais de

saúde.
11.3. Ao agendar consultas, instrua os pacientes e acompanhantes a informar na
chegada ao serviço de saúde à presença de sintomas de alguma infecção respiratória
(por exemplo, tosse, coriza, febre, dificuldade para respirar) e tomar as ações
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preventivas apropriadas, por exemplo, usar máscara cirúrgica a partir da entrada do
serviço.
*Para indivíduos que não podem tolerar uma máscara cirúrgica devido por exemplo, a
secreção excessiva ou falta de ar, deve-se orientá-lo a aplicar rigorosamente a higiene
respiratória, ou seja, cobrir a boca e o nariz quando tossir ou espirrar com papel
descartável e realizar a higiene das mãos.
11.4. As seguintes medidas devem ser seguidas pelos serviços de saúde que prestam
atendimento ambulatorial ou de pronto atendimento aos casos suspeitos ou
confirmados pelo novo Coronavírus (COVID-19):


Estabelecer critérios de triagem para identificação e pronto atendimento

dos casos.


Orientar os profissionais de saúde quanto às medidas de precaução a

serem adotadas.


Disponibilizar máscara cirúrgica para os pacientes (recinto da unidade de

saúde) e acompanhantes e prover condições para higiene das mãos.


Casos suspeitos de infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19) devem

permanecer preferencialmente em área separada até a consulta ou
encaminhamento para o hospital, (seguir o fluxo do seu município (para coleta
de material) caso necessário.


Orientar os pacientes a adotar as medidas de etiqueta respiratória.

12. Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s)
12. 1. Máscara cirúrgica:
Deve ser utilizada para evitar a contaminação da boca e nariz do profissional
por gotículas respiratórias, quando o mesmo atuar a uma distância inferior a 1 (um)
metro do paciente suspeito ou confirmado de infecção pelo novo Coronavírus (COVID19):
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Coloque a máscara cuidadosamente para cobrir a boca e nariz e amarre
com segurança para minimizar os espaços entre a face e a máscara;



Enquanto estiver em uso, evite tocar na máscara;



Remova a máscara usando a técnica apropriada (ou seja, não toque na
frente, mas remova sempre por trás);



Após a remoção ou sempre que tocar inadvertidamente em uma
máscara usada, deve-se realizar a higiene das mãos;

Substitua as máscaras usadas por uma nova máscara limpa e seca assim que esta
tornar-se úmida;


Não reutilize máscaras descartáveis.

Observação: Máscaras de tecido não são recomendadas, sob qualquer circunstância.
*A utilização das máscaras cirúrgicas é recomendada para:


Pessoas com sintomas respiratórios, como tosse ou dificuldade de respirar,
inclusive ao procurar o atendimento médico;



Profissionais de saúde e pessoas que prestam atendimento a indivíduos com
sintomas respiratórios;



Profissionais de saúde ao entrarem em uma sala com pacientes ou ao tratar um
indivíduo com sintomas respiratórios.

*O uso de máscara não é necessário para pessoas que não apresentem sintomas
respiratórios.
12.2. Máscara de proteção respiratória:
Quando o profissional atuar em procedimentos com risco de geração de
aerossol nos pacientes com infecção suspeita ou confirmada pelo novo Coronavírus
(COVID-19) deve utilizar a máscara de proteção respiratória (respirador particulado)
com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3 (tipo N95, N99, N100,
PFF2 ou PFF3). A máscara deverá estar apropriadamente ajustada à face e nunca deve
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ser compartilhada entre profissionais. A forma de uso, manipulação e armazenamento
deve seguir as recomendações do fabricante.
12.3. Luvas:
As luvas de procedimentos não cirúrgicos devem ser utilizadas quando
houver risco de contato das mãos do profissional com sangue, fluidos corporais,
secreções, excreções, mucosas, pele não íntegra e artigos ou equipamentos
contaminados, de forma a reduzir a possibilidade de transmissão do novo Coronavírus
(COVID-19) para o trabalhador de saúde, assim como de paciente para paciente por
meio das mãos do profissional.
Quando o procedimento a ser realizado no paciente exigir técnica asséptica,
devem ser utilizadas luvas estéreis (de procedimento cirúrgico).
As recomendações quanto ao uso de luvas por profissionais de saúde são:


Troque as luvas sempre que for entrar em contato com outro paciente;



Troque também durante o contato com o paciente, se for mudar de um
sítio corporal contaminado para outro limpo, ou quando está estiver danificada;



Nunca toque desnecessariamente superfícies e materiais (tais como
telefones, maçanetas, portas) quando estiver com luvas;



Não lavar ou usar novamente o mesmo par de luvas (as luvas não devem
ser reutilizadas);



O uso de luvas não substitui a higiene das mãos.



Proceder à higiene das mãos imediatamente após a retirada das luvas.



Observe a técnica correta de remoção de luvas para evitar a contaminação das
mãos.

12.4. Protetor ocular ou protetor de face:
Os óculos de proteção ou protetores faciais (que cubram a frente e os lados
do rosto) devem ser utilizados quando houver risco de exposição do profissional
a respingos de sangue, secreções corporais e excreções.
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Devem ser de uso exclusivo para cada profissional responsável pela assistência sendo
necessária a higiene correta após o uso.
Sugere-se para a desinfecção, o uso de hipoclorito de sódio ou outro desinfetante
recomendado pelo fabricante do equipamento de proteção.
12.5. Capote/avental:
O capote ou avental deve ser impermeável e utilizado durante
procedimentos onde há risco de respingos de sangue, fluidos corpóreos, secreções e
excreções, a fim de evitar a contaminação da pele e roupa do profissional.
Deve ser de mangas longas, punho de malha ou elástico e abertura
posterior. Além disso, deve ser confeccionado com material de boa qualidade, não
alergênico e resistente; proporcionar barreira antimicrobiana efetiva, permitir a
execução de atividades com conforto e estar disponível em vários tamanhos.
O capote ou avental sujo deve ser removido e descartado após a realização
do procedimento e antes de sair do quarto do paciente ou da área de assistência.
Após a remoção do capote deve-se imediatamente proceder a higiene das mãos
para evitar a transmissão dos vírus para o profissional, pacientes e ambiente.
*Atenção: todos os profissionais (próprios ou terceirizados) deverão ser capacitados
para a prevenção da transmissão de agentes infecciosos e treinados para uso correto
dos EPI.
12.6. Limpeza e desinfecção de superfícies:
Não há recomendação diferenciada para a limpeza e desinfecção de
superfícies em contato com casos suspeitos ou confirmados pelo 2019-nCoV. Os
princípios básicos para tal ação estão descritos no Manual para a Limpeza e Desinfecção
de Superfícies, da Anvisa, destacando-se:


Medidas de precaução, bem como o uso do EPI, devem ser apropriadas para a
atividade a ser exercida e necessárias ao procedimento.
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Nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de
microrganismos que são veiculados pelas partículas de pó. Utilizar varredura
úmida que pode ser realizada com mops ou rodo e panos de limpeza de pisos.



Para a limpeza dos pisos devem ser seguidas técnicas de varredura
úmida, ensaboar, enxaguar e secar. Os desinfetantes com potencial para
limpeza de superfícies incluem aqueles à base de cloro, álcoois, alguns fenóis e
iodóforos e o quaternário de amônio.



É recomendado o uso de kits de limpeza e desinfecção de superfícies específicas
para pacientes em isolamento de contato.



Todos os equipamentos deverão ser limpos a cada término da jornada
de trabalho, ainda com os profissionais usando EPI e evitando contato com
os materiais infectados.



A frequência de limpeza das superfícies pode ser estabelecida para cada serviço,
de acordo com o protocolo da instituição.

13. Recomendações no Atendimento à População Indígena nas UBSI e CASAI´s


Estabelecer previamente critérios de triagem para identificação e atendimento
dos casos.



Orientar os trabalhadores dos serviços de saúde quanto aos cuidados e medidas
de prevenção a serem adotadas.



Manter os ambientes ventilados, que permitam a circulação do ar, inclusive em
salas de atendimento.



Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados por pacientes como
canetas, pranchetas e telefones.



Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies do consultório e de
outros ambientes utilizados pelo paciente.



Realizar a limpeza e desinfecção de equipamentos e produtos para saúde
que tenha sido utilizado na assistência ao paciente.
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Orientar os profissionais de saúde para que evitem tocar superfícies
próximas ao paciente e aquelas fora do ambiente próximo ao paciente, com
luvas ou outros EPI contaminados ou mãos contaminadas.



Se houver necessidade de encaminhamento do paciente para outro serviço
de saúde, sempre notificar previamente o serviço referenciado.



A provisão de todos os insumos (máscaras cirúrgicas, máscaras N95, PFF2
ou equivalente, sabonete líquido ou preparação alcoólica, lenços de papel,
avental impermeável, gorro, óculos de proteção, luvas de procedimento,
higienizantes para o ambiente e outros) deve ser reforçada pelo serviço de
saúde.



Todos os casos suspeitos deverão ser encaminhados a um hospital de referência
para isolamento, avaliação e tratamento. Os casos leves, a critério
médico, poderão receber alta e manter isolamento em domicílio, desde que
instituídas medidas de precaução domiciliar.

Atenção: não se deve circular pelo serviço de saúde utilizando os EPI. Estes devem ser
imediatamente removidos após a saída do quarto, enfermaria ou área de isolamento.

14. Orientações as equipes multidisciplinares de saúde indígena (EMSI’s) e de
saneamento
14.1. Os profissionais de saúde deverão receber as orientações contidas neste Plano de
Contingência e orientar os Agentes Indígenas de Saúde e Agentes Indígenas de
Saneamento:


Orientar a comunidade sobre as medidas de prevenção e controle da doença;



Identificarem precocemente sinais e sintomas de Síndrome Respiratória Aguda
Grave;



Compreenderem o fluxo de encaminhamento dos casos suspeitos da COVID-19;



Adotarem as medidas de proteção individual frente a um caso suspeito;
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Suspender por tempo indeterminado atendimentos coletivos como por
exemplo: Pesagem do Bolsa Família, Pesagem Coletiva e Atividades Coletivas ou
ações que promovam a aglomeração de pessoas, devendo-se optar
por atendimentos individuais e domiciliares com uso dos EPI´s recomendados;



Recomenda-se a continuidade da entrada de todos os profissionais que
compõem as EMSI’s a fim de garantir o acesso da população indígena aos
cuidados da atenção primária à saúde. No entanto, no sentido de diminuir o
risco de transmissão da COVID-19, cada Coordenador Distrital, juntamente com
a equipe da Divisão de Atenção à Saúde Indígena, poderá, considerando a
situação epidemiológica, adotar critérios para definição da equipe mínima, ou
seja, de quais categorias profissionais deverão entrar em área indígena, com
exceção do médico, enfermeiro e técnico de enfermagem (entrada obrigatória);



Quanto à antecipação da Campanha Nacional de Influenza, conforme processo
SEI: (0013857917), fica estabelecido a priorização da faixa etária de maiores de
60 anos com posterior ampliação à todas as faixas etárias a partir de 06 meses
de idade, ressalta-se que será necessária a adoção de estratégias pelas EMSI´s
para evitar a aglomeração de pessoas, neste sentido orienta-se a vacinação
com agendamento e por micro-área e/ou outras estratégias pertinentes;
(Importante utilização de locais de apoio que permitam a distância mínima em
entre as pessoas, medidas de etiqueta respiratória, garantia da circulação de
ar, deve-se evitar a formação de filas e se necessário ir ao domicílio nos casos
mais vulneráveis), identificar sintomáticos respiratórios e dar as devidas
orientações de isolamento domiciliar.



Redefinirem quais atendimentos da rede de referência de atenção à saúde
(exames, consultas) fora das aldeias será mantido, para diminuir a circulação da
população indígena fora das aldeias.



Com o objetivo de prevenir/diminuir o número de infectados pela COVID-19,
considerando que os profissionais de saúde bucal realizam procedimentos que
aumentam a probabilidade de contaminação cruzada, o Ministério da Saúde
orienta a suspensão dos atendimentos odontológicos eletivos, mantendo-se o
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atendimento das urgências odontológicas (Nota Técnica Nº 9/2020CGSB/DESF/SAPS/MS, de 20/03/2020).


Orientam-se as equipes quanto à organização doa atendimentos e atendimento
as ações: FAST_TRACK COVID-19: Os profissionais de saúde bucal de nível
técnico (Auxiliar de Saúde Bucal e Técnico de Saúde Bucal) deverão auxiliar no
atendimento através do FAST-TRACK COVID-19 na fase inicial de identificação
de pacientes sintomáticos, tomando os devidos cuidados de proteção e
isolamento;



Os profissionais de saúde bucal de nível superior (Cirurgiões Dentistas) deverão
auxiliar no atendimento através do FAST-TRACK COVID-19 na fase de avaliação
de sintomas e notificação (se necessário), colaborando com os profissionais de
enfermagem de nível superior;
*O atendimento à urgência odontológica deverá ocorrer individualmente,
evitando-se o compartilhamento de espaços devido à transmissão de
microrganismos, principalmente quando há uso de equipamentos que
produzam aerossóis.



A entrada em área indígena deve ser mantida por todos os profissionais que
compõem as Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI), incluindo os
cirurgiões-dentistas, técnicos e auxiliares de saúde bucal, a fim de garantir o
acesso da população indígena aos cuidados da atenção primária à saúde, que
inclui o atendimento às urgências odontológicas;
*Obs: Os profissionais que compõe a EMSI, NÃO devem ingressar nos
territórios se apresentarem sintomas de síndrome gripal.

14.2. Em relação às equipes de saneamento, que por ventura tenham projetos de
construção/manutenção de equipamentos e edificações nas comunidades indígenas,
orienta-se o DSEI avaliar, junto à Divisão de Atenção à Saúde Indígena, a possibilidade
do risco de transmissão da COVID-19 associado à entrada dos trabalhadores na aldeia.
Verificar, ainda, se o serviço/manutenção pode ser postergado. A mesma
recomendação deve ser levada em consideração para os técnicos do SESANI, incluindo-
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se as medições, poços e sistemas de abastecimento de água. As ações de manutenção
de poços, sistema de abastecimento de água e de monitoramento qualidade da água
devem ser realizadas dentro da programação visando à prevenção da ocorrência de
doenças de veiculação hídrica nas aldeias. O DSEI deve avaliar a possibilidade de
adiamento dos casos de menor complexidade.
15. Recomendações aos Colaboradores – Auxiliar de Serviços Gerais
15.1. Utilizar medidas de precaução de contato e de gotículas (máscara cirúrgica, luvas
e avental de borracha e óculos de proteção);
15.2. Realizar limpeza rotineira dos equipamentos/superfícies (teclado, mouse,
celulares), maçaneta, a limpeza ser feita de 2 a 3 vezes ao dia, com uso de álcool 70%;
15.3. Os desinfetantes com potencial para desinfecção de superfícies incluem aqueles
à base de cloro, alcoóis, alguns fenóis e alguns iodóforos e o quaternário de amônio.
Sabe-se que os vírus são inativados pelo álcool a 70% e pelo cloro.
Portanto, preconiza-se a limpeza das superfícies do isolamento com detergente neutro
seguida da desinfecção com uma destas soluções desinfetantes ou outro desinfetante
padronizado pelo serviço de saúde, desde que seja regularizado junto à Anvisa.
15.4. Uso de sabonete líquido nos banheiros;
15.5. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
15.6. Utilização da etiqueta respiratória: como a lavagem das mãos, ao tossir e
espirrar, usar o cotovelo, evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas,
ao tocar lavar as mãos como já indicado, não compartilhar objetos pessoais, não
cumprimentar com aperto de mão, evitar aglomerações.
15.7. Comunicar a chefia do setor/polo/Casai em casos de sinais de gripe;
15. 8. Evitar contatos desnecessários.
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16. Recomendações aos Colaboradores – Motoristas
16.1 utilizar medidas de precaução EPI (máscara cirúrgica);
16.2 limpar e desinfetar todas as superfícies internas do veículo após a realização do
transporte (a desinfecção pode ser feita com álcool a 70%, hipoclorito de sódio ou outro
desinfetante indicado para este fim e seguindo procedimento operacional padrão
definido para a atividade de limpeza e desinfecção do veículo e seus equipamentos);
16.3. Sempre notificar previamente o serviço de saúde para onde o caso suspeito ou
confirmado será encaminhado;
16.4. Deve-se evitar o transporte interinstitucional de casos suspeitos ou confirmados.
Se a transferência do paciente for realmente necessária, este deve utilizar máscara
cirúrgica, obrigatoriamente;
16.5. Melhorar a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o
transporte (Abrir os vidros e suspender o uso do ar-condicionado);
16.6. Utilização da etiqueta respiratória: como a lavagem das mãos, ao tossir e
espirrar, usar o cotovelo, evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas,
ao tocar lavar as mãos como já indicado, não compartilhar objetos pessoais, não
cumprimentar com aperto de mão, evitar aglomerações.
16.7 comunicar a chefia/polo/Casai do setor em casos de sinais de gripe;
16.8. Evitar contatos desnecessários.

17. Recomendações aos Colaboradores – Auxiliar Administrativo
17.1. Utilizar medidas de precaução conforme as recomendações do item 6;
17.2. Reforçar a limpeza rotineira dos equipamentos/superfícies (teclado, mouse,
celulares), sendo que a limpeza ser feita com uso de álcool 70%;
17.3. Utilização da etiqueta respiratória: como a lavagem das mãos, ao tossir e
espirrar, usar o cotovelo, evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas,
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ao tocar lavar as mãos como já indicado, não compartilhar objetos pessoais, não
cumprimentar com aperto de mão, sobre o uso de mascaras, evitar aglomerações.
17.4. Comunicar a chefia do setor em casos de sinais de gripe, e se possível em caso
de surto;
17.5. Evitar contatos desnecessários.
18. Orientações as CASAI’s (Amambai, Campo Grade e Dourados-MS)
18.1. Além da adoção de todas as medidas gerais de prevenção e controle (vide medidas
de prevenção e controle, item 10,11, e 12), recomenda-se às CASAI Amambai, Dourados
e Campo Grande-MS em atuação conjunta às unidades referenciadoras (Polos Base):


Verificar com a rede SUS se os estabelecimentos de referência para a população
indígena estão realizando cancelamentos de consultas eletivas previamente
agendadas, com o intuito de se evitar deslocamentos desnecessários de
pacientes de suas aldeias para grandes centros urbanos;



Restringir o número de acompanhantes para 01 (um) por paciente, conforme
protocolo de acesso das CASAI, de modo a diminuir o número total de pessoas
nas CASAI e diminuir a presença de indígenas nos centros urbanos;



Aumentar a vigilância da saída e entrada de pacientes e acompanhantes das
CASAI durante sua estadia, de modo a evitar o contato com casos suspeitos nos
centros urbanos;



As visitas dos acompanhantes aos pacientes hospitalizados deverão ser
restritas, de modo a evitar o contato de indígenas com casos suspeitos em
ambiente hospitalar;



Para os casos suspeitos ou confirmados para COVID-2019 em que o paciente
indígena esteja na Casa de Saúde Indígena, faz-se necessário que a equipe da
unidade adeque seus espaços para que o paciente fique em isolamento
(conforme item 5- Isolamento dos casos suspeitos ou confirmados).
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No caso da presença de intérprete ou acompanhante, esses devem seguir as
recomendações de uso de EPI e outras medidas de prevenção.

19. Afastamento de trabalhadores de saúde indígena
Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 20/2020 do Ministério da
Economia/Secretaria

Especial

de

Desburocratização,

Gestão

e

Governo

Digital/Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, no caso do trabalhador que
realizou viagem internacional particular ou a serviço, ainda que não apresente sintomas
associados ao Coronavírus (COVID-19), ele deverá executar suas atividades
remotamente até o 7º (sétimo) dia contado da data do seu retorno ao país. Em
consonância com o Art. 4ºB da Instrução Normativa Nº 21/2020 do Ministério da
Economia/Secretaria

Especial

de

Desburocratização,

Gestão

e

Governo

Digital/Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, a SESAI recomenda que os
trabalhadores da saúde indígena, cujas situações se relacionarem aos casos a seguir,
deverão executar suas atividades remotamente enquanto perdurar o estado de
emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19):
- Imunodeficientes ou com doenças preexistentes crônicas ou graves;
- Gestantes ou lactantes.
- Portadores de doenças crônicas e responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas
com suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção por COVID-19 com a devida
comprovação.
Conforme disposto no Art. 6º-A da Instrução Normativa Nº 21/2020, a sede do DSEI
poderá adotar uma ou mais das seguintes medidas de prevenção, cautela e redução da
transmissibilidade:
I. Adoção de regime de jornada em:
a) Turnos alternados e de revezamento; e
b) Trabalho remoto, que abranja a totalidade ou percentual das atividades desenvolvidas
pelos trabalhadores dos DSEI;
II. Melhor distribuição física da força de trabalho presencial, com o objetivo de evitar a
concentração e a proximidade de pessoas no ambiente de trabalho; e
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III. Flexibilização dos horários de início e término da jornada de trabalho, inclusive dos
intervalos intrajornada, mantida a carga horária diária e semanal prevista em lei para
cada caso.
Os Distritos poderão autorizar os trabalhadores que atuam na sede do DSEI, que
possuam filhos em idade escolar ou inferior e que necessitem da assistência de um dos
pais, a executarem suas atribuições remotamente, enquanto vigorar norma local que
suspenda as atividades escolares ou em creche, por motivos de força maior relacionada
ao Coronavírus (COVID-19).
Caso ambos os pais sejam trabalhadores da saúde indígena essa regra será
aplicada a regra é aplicável a apenas um deles. Medidas de prevenção e controle A
implementação de precauções padrão constitui a principal medida de prevenção da
transmissão entre pacientes e profissionais de saúde e deve ser adotada no cuidado de
todos os pacientes (antes da chegada ao serviço de saúde, na chegada, triagem, espera
e durante toda assistência prestada) independentemente dos fatores de risco ou
doença de base, garantindo que as políticas e práticas internas minimizem a exposição
a patógenos respiratórios, incluindo o 2019-nCoV.
A SESAI recomenda que profissionais de saúde das EMSI, CASAI e equipes
de saneamento e obras que residam em municípios com transmissão comunitária e
apresentarem sintomas respiratórios não deverão realizar atendimentos à população
indígena. Nesses casos, o profissional de saúde deverá observar as medidas de
isolamento conforme a Portaria GM/MS nº 356/2020.

20. Orientações sobre eventos e viagens a serviço
Em 16 de março de 2020, data da publicação do Informe Técnico n. 01/2020,
as orientações da SESAI foram baseadas na Instrução Normativa Nº 19/2020 do
Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo
Digital/Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, de 12 de março de 2020,
publicado no Diário Oficial da União de 13 de março de 2020.
A SESAI orientou os DSEI que reavaliassem criteriosamente, de acordo com
a situação epidemiológica local, a necessidade de realização de eventos e reuniões com

64

elevado número de participantes enquanto perdurasse o estado de emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19).
A SESAI recomendou que pessoas que apresentassem sinais e sintomas
respiratórios não participassem de eventos e reuniões.
No entanto, a partir da divulgação da Instrução Normativa Nº 21/2020 do
Ministério da Economia, de 16 de março de 2020, publicada no Diário Oficial da União
de 17 de março de 2020, a SESAI recomenda:
- As viagens a serviço de profissionais da sede dos DSEI programadas para os territórios
indígenas para matriciamento, capacitação ou outras atividades que não estiverem
relacionadas ao enfrentamento do novo Coronavírus, bem com atividades que não se
configurem como urgência devem ser suspensas enquanto perdurar o estado de
emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19).
As viagens rotineiras das EMSI devem ser mantidas, respeitando as orientações de
prevenção já encaminhadas para todos os Distritos.
- Os DSEI devem suspender a realização de eventos e reuniões enquanto perdurar o
estado de emergência em saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19). Deve
ser avaliada a possibilidade de realização de reunião por meio de videoconferência ou
de outro meio eletrônico.
*Informa-se ainda a suspensão das atividades do Programa de Qualificação de AIS e
AISAN, que está sendo executado neste DSEI-MS em parceria com a ETSUS e UFGD,
conforme

OFÍCIO

CIRCULAR

Nº

42/2020/MS/DIASI/MS/DSEI/SESAI/MS

(SEI:

0014056104), acostado junto ao processo SEI: 25048.000584/2019-16.

21. Recomendações para comunidades e Lideranças indígenas do DSEI-MS
21.1. Recomenda-se as Lideranças que ADOTEM medidas de prevenção e segurança
para sua comunidade com a parceria dos Polos Base/DSEI-MS:


Evitar sair de suas aldeias;



Evitar receber visitas que não sejam dos profissionais de saúde;



Adotar medidas restritivas quanto a visitantes nas aldeias;



Lavar bem as mãos com água e sabão e com maior frequência;
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Ao tossir ou espirrar cubra a boca e o nariz com o antebraço;



Evitar ao máximo contato e aglomeração de pessoas (recomenda-se o
adiamento de eventos em igrejas, assembleias e fóruns de discussões);



Idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas como diabetes mellitus,
hipertensão arterial, doenças cardiovasculares devem evitar locais públicos e de
grande circulação de pessoas, conforme nova atualização do ministério da
saúde: recomenda-se o isolamento domiciliar;



Priorizem o cuidado especial com nossos idosos;



Após identificação de sinais e sintomas característicos da doença a equipe de
saúde local deve ser comunicada;



As mulheres/homens trabalhadores feirantes - (que diariamente fazem
exposição e vendas de alimentos e ou artesanatos na cidade) devem ser
orientados quanto à transmissibilidade, sintomas, prevenção e proteção do
covid - 19, pela equipe de saúde.



OS HOMENS TRABALHADORES DA COLETA DE MAÇÃ QUE ESTÃO
RETORNANDO PARA SUAS FAMÍLIAS (NAS ALDEIAS) DEVERÃO SER TRIADOS
PELA EQUIPE DE SAÚDE E MONITORADOS DE ACORDO COM A
SINTOMATOLOGIA, SEGUIR O PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP).



RECOMENDA-SE O NÃO COMPARTILHAMENTO DE BOMBAS DE TERERÉ
(PODENDO SER ESTA UMA FONTE DE TRANSMISSÃO).

21.2. O DSEI-MS recomenda à população indígena que evite se dirigir aos centros
urbanos, onde pode haver transmissibilidade do vírus. Ações como essa, além de
reduzirem o número de casos, e por consequência, evitar a transmissão dentro da
aldeia indígena, tem o potencial de reduzir o impacto para os serviços de saúde, por
reduzir o pico epidêmico.
21.3. O DSEI-MS em consonância com a SESAI/MS, reconhece a vulnerabilidade das
populações indígenas para as doenças respiratórias, recomenda que sejam
implementadas medidas restritivas à entrada de pessoas nas aldeias indígenas, em
função do risco de transmissão pelo novo Coronavírus.
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22. Orientações sobre os cuidados em saúde mental
O momento atual de enfrentamento à pandemia do COVID-19 pode suscitar
sentimento de insegurança e preocupação; intensificar sensações relacionadas aos riscos
de contaminação; aumentar o estresse e ansiedade; e a própria condição de isolamento.
Isso pode ter impacto na saúde mental das pessoas, profissionais de saúde e usuários.
Neste sentido, informa-se que a OMS divulgou um guia para cuidados em
saúde mental durante a pandemia, que apresenta informações e diretrizes conforme o
público alvo: (i) população geral, (ii) agentes de saúde, (iii) líderes de equipe e
supervisores em postos de saúde, (iv) cuidadores de crianças, e (v) idosos, cuidadores e
pessoas com problemas de saúde.
Recomenda-se

a

divulgação

deste

Guia

da

OMS

(https://news.un.org/pt/story/2020/03/1707792 ) de forma ampla entre os diferentes
setores do DSEI (DIASI, SESANI, CASAI, SELOG, SEOFI, SEAD, CONDISI).
Deste Guia foram extraídos e descritos abaixo, as principais recomendações
para profissionais da saúde, no entanto recomenda-se a leitura completa do “Guia para
cuidados em saúde mental durante a pandemia do Covid-19”, da OMS.
O novo Coronavírus deve afetar pessoas em muitos países e regiões. Não
existe nenhuma relação da doença com uma etnia ou nacionalidade.
Reduza a leitura ou o contato com notícias que podem causar ansiedade ou
estresse. Busque informação apenas de fontes fidedignas e dê passos práticos para
preparar seus planos, proteger-se e a sua família. Procure informações e atualizações
uma ou duas vezes ao dia evitando o “bombardeio desnecessário” de informações. A
enxurrada de notícias sobre um surto pode levar qualquer pessoa à preocupação.
Informe-se com os fatos e não os boatos ou as informações erradas. E busque essas
notícias em intervalos regulares do website da Organização Mundial da Saúde, das
autoridades locais para que possa fazer a diferença entre boato e fato. Os fatos ajudam
a minimizar o medo.
Para os trabalhadores do setor saúde que sentem a pressão de lidar com a
situação, este é um quadro típico para você e muitos de seus colegas. É normal se sentir
assim por causa do entorno da pandemia. O estresse e as sensações associadas com esse
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quadro não significam que você não seja capaz de fazer o seu trabalho ou que seja uma
pessoa fraca. O gerenciamento da sua saúde mental e o seu bem-estar psicossocial
durante este momento é crucial para que você possa manter sua saúde física também.
Cuide de você. Tente utilizar métodos para lidar com a situação como fazer
pausas e descansar entre os seus turnos de trabalho e até mesmo tirar um momento
dentro do expediente. Tenha atenção ainda aos seus alimentos para manter uma dieta
saudável, fazer exercícios físicos e ficar em contato com a família e com os amigos.
Alguns agentes de saúde podem estar sendo evitados pela família por causa
do medo de contaminação e estigmas. Isso pode fazer com que a situação que você já
enfrenta se torne ainda mais difícil. Se possível, continue conectado com seus entes
queridos. O contato virtual é uma forma de contato. Procure seus colegas, seus
supervisores e pessoas de confiança para esse apoio social. Você poderá descobrir que
seus amigos estão tendo experiências semelhantes e atravessando o mesmo que você.
Na comunicação com outros, seja simples. Muitas pessoas podem ter
dificuldades para entender as mensagens por causa de deficiências cognitivas, visuais e
físicas. As formas de comunicação que não sejam só escritas precisam ser utilizadas. Se
você é líder da sua equipe, ou chefe do hospital e está em contato com o público e com
os pacientes, pense nisso.
Descubra e se informe sobre o apoio às pessoas com o covid-19 e aos
recursos dos quais elas precisam para que possa fazer a ponte e o contato com links, ou
outros meios. Isso é crucial para quem precisa de apoio psicológico ou de saúde mental.
O estigma associado a problemas mentais pode causar estresse. O Guia de Intervenção
Humanitária inclui diretrizes clínicas para lidar com as condições prioritárias de saúde
mental e pode ser usado por agentes gerais de saúde.
Para líderes de equipe e supervisores em postos de saúde:
Mantenha todo o pessoal protegido de estresse crônico e de uma saúde
mental precária para que possam desempenhar seu trabalho da melhor maneira.
Certifique-se que a situação atual não terminará da noite para o dia e o seu papel é focar
no longo prazo em vez de respostas de curto prazo para a crise.
Assegure uma informação de qualidade e fidedigna para todo o pessoal da
equipe. Faça uma rotação no pessoal das áreas mais estressantes para as menos
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estressantes. Coloque funcionários com menos experiência para trabalhar com os mais
experientes. O Sistema de apoio e boas relações entre colegas ajuda a melhorar o
ambiente de trabalho, reduzir o estresse além de promover procedimentos seguros.
Assegure-se que você está criando espaço para que os colegas forneçam apoio social uns
aos outros.
Se você ocupa uma posição de liderança num estabelecimento de saúde,
viabilize o acesso e se assegure de que os funcionários possam utilizar os serviços de
apoio psicossocial e mental. Os gerentes e chefes de equipe também enfrentam as
mesmas pressões que os supervisionados por eles além de um maior fardo causado pelo
papel de liderança. Por isso, é importante que todos os recursos estejam ao alcance de
quem precisa trabalhadores e chefes e que os últimos possam ser um modelo na
mitigação do estresse.
Oriente os agentes de saúde, incluindo enfermeiros, motoristas de
ambulâncias, voluntários, professores, diagnosticadores e líderes comunitários em
quarentenas como oferecer apoio emocional básico para as pessoas afetadas, com base
na utilização de um kit de primeiros socorros emocionais.
Gerencie a saúde mental dos pacientes e as queixas neurológicas como
delírio, psicose, ansiedade severa e depressão, nas áreas de emergência ou de clínica
geral. Um pessoal treinado corretamente talvez tenha que ser mobilizado para essas
áreas.
Por fim, assegure-se que o fornecimento essencial de medicamentos em
todos os níveis de cuidados. As pessoas vivendo com doenças e síndromes como ataques
epiléticos precisam de medicação constante e não podem ter interrupções.
Orienta-se ainda que as Polos Base, Controle Social, lideranças e cuidadores
tradicionais elaborem conjuntamente estratégias para disseminar cuidados e ações de
prevenção, conforme o Guia da OMS, junto às comunidades indígenas, de modo
contextualizado, considerando as especificidades socioculturais de cada povo/etnia,
visando à proteção e acolhimento dos usuários para promoção da saúde mental.
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23. Educação à distância sobre COVID-19
Diante da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII)
ocasionada pelo surto do novo Coronavírus (COVID-19), faz-se necessário fortalecer as
ações de vigilância para as doenças respiratórias e preparar o capital humano dos
Distritos Sanitários Especiais Indígenas e das Casas de Saúde Indígena para o
enfrentamento dessa Emergência.
Dessa forma, com o intuito fortalecer as ações de vigilância para o
enfrentamento da ESPII ocasionada pelo COVID-19, solicita-se que todos os profissionais
de nível médio e superior dos DSEI-MS e CASAI dos DSEI-MS, realizem o curso "Doenças
ocasionadas por vírus respiratórios emergentes, incluindo o COVID-19, ofertado pela
Organização

Mundial

da

Saúde,

disponível

no

link:

https://www.campusvirtualsp.org/ptbr/curso/virus-respiratorios-emergentesincluindo-o-covid-19
O curso descreve os princípios fundamentais dos vírus respiratórios
emergentes, incluindo o COVID-19 e como responder efetivamente a um surto. É um
curso de autoaprendizagem, tem duração de 4 horas e está organizado em cinco
módulos: Introdução: fornece uma visão geral dos vírus respiratórios emergentes,
incluindo o COVID-19.


Módulo A: introdução aos vírus respiratórios emergentes, incluindo
o COVID-19. Módulo B: detectar vírus respiratórios emergentes,
incluindo o COVID-19: vigilância e investigação laboratorial.



Módulo C: comunicação de risco e engajamento comunitário.



Módulo D: prevenção e resposta a um vírus respiratório emergente,
COVID-19;

23.2 informa-se ainda que o monitoramento da execução do curso se dará por meio
do preenchimento da planilha mensal do NOVO CONSOLIDADO, ''ABA 42'' - Reuniões e
Cursos, e o envio dos certificados para o e-mail da Educação Permanente da DIASI:
educacaopermanente.diasims@gmail.com, visando a alimentação deste indicador
junto ao SICONV.
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*Ressalta-se que este curso também está sendo ofertado pela Escola Virtual de Governo
com

carga

horária

de

10

horas,

disponível

em:

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/288.

24. Indígenas no contexto Urbano
24.1 concernente a população indígena que vive em contexto urbano, e considerando
o Decreto n° 3.156 de 02 de agosto de 1999, que delimita a atuação da Secretaria
Especial de Saúde Indígena (SESAI), no âmbito das terras indígenas, conforme
descreve o artigo 2°, parágrafo único:
A organização das atividades de atenção à saúde das populações indígenas dar-se-á
no âmbito do Sistema Único de Saúde e efetivar-se-á, progressivamente por
intermédio dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, ficando assegurados os
serviços de atendimento básico no âmbito das terras indígenas (grifo nosso);
24.2. Neste sentido e considerando que nas áreas urbanas, a atenção à saúde é
realizada pelos municípios e estado por meio do SUS, orienta-se para que os indígenas
no contexto urbano conforme as recomendações do Ministério da Saúde sigam as
recomendações e fluxos de atendimento de cada município;
24.3 A título de informações segue o telefone da CIEVS: (67) 3116-0018 das 08:00 ás
18:00/ (67) 99994-1088 24 Hrs.

25. Demais encaminhamentos do DSEI-MS:
25.1. A parceria e comunicação com a FUNAI é essencial para implementações e
segurança da comunidade quanto as recomendações de medidas de prevenção
do COVID-19;
25.2. Suspensão das aulas das escolas dentro dos territórios indígenas seguir
orientação das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação;
25.3. Concernente a entrada de estagiários, pesquisadores e similares nos territórios
segue-se a recomendação da SESAI, sobre a questão:
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*A SESAI, considerando a reconhecida vulnerabilidade das
populações indígenas às doenças respiratórias, recomenda que
sejam implementadas medidas restritivas à entrada de
pessoas nas aldeias indígenas, em função do risco de
transmissão pelo novo Coronavírus.
25.4. É imprescindível que os profissionais dos DSEI-MS se mantenham
atualizados, em consultas diárias munidos de informações sobre o caso, sempre
alinhadas com a plataforma do Ministério da Saúde;
25.5. Os casos omissos serão respondidos pela Equipe Técnica da DIASI/DSEIMS/SESAI/MS.
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ANEXOS
1. Fluxograma de atendimento ao usuário indígena nas UBSI’s.
2. Planilha de Acompanhamento das Síndromes Gripais (SG), Síndromes Respiratórias
Aguda Grave (SRAG) e Suspeita de COVID-19.
3. Locais de atendimento da atenção primária X População X EMSI’s X Quilometragem
X Tempo de acesso aos territórios indígenas.
4. Grade de Serviços de Atendimento Secundário e Terciário nos municípios de
abrangência com população indígena.
5. Quantitativo populacional não indígena e indígena por micro e macrorregiões de
saúde do Estado de Mato Grosso do Sul.
6. Referências técnicas dos Polos Base e serviços das Secretarias Municipais de Saúde.
7. Referências técnicas do DSEI Mato Grosso do Sul.
8. Referências da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul.
9. Referências técnicas da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul.
10. Folder Informativo com recomendações sobre o COVID-19 as lideranças e
comunidades indígenas do DSEI-MS.
11. Boletim diário de monitoramento DSEI-MS.
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1. Fluxograma de atendimento ao usuário indígena nas UBSI’s.
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2. Planilha de Acompanhamento das Síndromes Gripais (SG), Síndromes Respiratórias Aguda Grave (SRAG) e Suspeita de COVID-19.
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3. Locais de atendimento da atenção primária X População X EMSI’s X Quilometragem X Tempo de acesso aos territórios indígenas.

Polo Base

Aldeias/Acampamen
tos

Município

Nº de
Nº de
População Residênci
EMSI’s
as

AMAMBAI

1.951
AMAMBAI

10.210

JAGUARI

90

LIMÃO VERDE

608

Amambai

AMAMBAI I

7

15'

PANDUÍ

7

18'

SERTÃO

8

20'

JAGUARI

60

1h30'

7

20'

GUASSUTY

45

1h

ACAMPAMENTO
GUAIVIRI

52

40'

TAQUAPERY I

33

40'

TAQUAPERY II

35

45'

35

1h

LIMÃO VERDE
6

GUASSUTY
ACAMPAMENTO
GUAIVIRI
TAQUAPERY

Polo Base

Nome dos Locais
de Atendimento

ACAMPAMENTO
KURUSU AMBA
Aldeias/Acampamen
tos

ARAL
MOREIRA

CORONEL
SAPUCAIA

146
847
1

4

2

834
3462
63

Município

Meios de
Transporte
Tempo médio de
Carro (Km)
Total de
percurso PoloTotal de
viaturas Polo/Aldeia/Acam
Aldeia/
viaturas
pamento
por
Acampamento
por EMSI
EMSI
(locação)
(Oficial)

População

ACAMPAMENTO
KURUSU AMBA
Nº de Nome dos Locais
EMSI’s de Atendimento

Meios de
Transporte

Tempo médio de
percurso Polo-

77

Total de
Total de
viaturas
Carro (Km)
viaturas
por
Polo/Aldeia/Acam
por EMSI
EMSI
pamento
(locação)
(Oficial)

Nº de
Residênci
as
CAMPESTRE

138

CERRO MARANGATU

97

ACAMPAMENTO
PRIMAVERA
ACAMPAMENTO
FRONTEIRA
ACAMPAMENTO
ITAQUIRAÍ
ACAMPAMENTO
CEDRO
Antônio João
ACAMPAMENTO
CASA BRANCA
ACAMPAMENTO
PIQUIRI
PIRAKUÁ

ANTONIO
JOAO

15'

15

25'

15

35'

20

35'

20

40'

15

30'

5

10'

7

15'

PIRAKUÁ

60

1h30'

PIRAKUÁ MORRO

60

1h

29

KOKUE-Y

30

40'

98

LIMA CAMPO

130

1h40'

135
2

BELA VISTA

PONTA PORÃ

422

Município

CERRO
MARANGATU
ACAMPAMENTO
PRIMAVERA
ACAMPAMENTO
FRONTEIRA
ACAMPAMENTO
ITAQUIRAÍ
ACAMPAMENTO
CEDRO
ACAMPAMENTO
CASA BRANCA
ACAMPAMENTO
PIQUIRI

1

1

117

483

LIMA CAMPO
Aldeias/Acampamen
tos

10

1.365

KOKUE-Y

Polo Base

CAMPESTRE

Aldeia/
Acampamento

População

Nº de
EMSI’s

Nome dos Locais
de Atendimento

Meios de
Transporte

Tempo médio de
percurso Polo-
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Total de
Total de
viaturas
Carro (Km)
viaturas
por
Polo/Aldeia/Acam
por EMSI
EMSI
pamento
(locação)
(Oficial)

Nº de
Residênci
as
ALDEINHA

99

ALDEINHA

2

10'

ÁGUA BRANCA

153

ÁGUA BRANCA

55

1h

BANANAL

260

BANANAL

60

1h15'

BURITIZINHO

47

BURITIZINHO

21

40'

COLONIA NOVA

58

COLONIA NOVA

68

1h40'

CÓRREGO SECO

46

CÓRREGO SECO

19

35'

53

50'

IMBIRUSSÚ

ANASTACIO

AQUIDAUANA

410

Aldeia/
Acampamento

5.554

45

Aquidauana

IMBIRUSSÚ
4

4

1

LAGOINHA

178

LAGOINHA

58

56'

LIMÃO VERDE

608

LIMÃO VERDE

23

45'

MORRINHOS

54

MORRINHOS

58

1h10'

YPEGUE

251

YPEGUE

65

1h30'

65

1h45'

109

2h40'/40'*

117

2h30'/30'*

ACAMPAMENTO
ESPERANÇA
ÁGUA BRANCA
NIOAQUE
BREJÃO

153
NIOAQUE

1.463
137

ACAMPAMENTO
ESPERANÇA
ÁGUA BRANCA
NIOAQUE
BREJÃO

79

Polo Base

CABECEIRA

77

CABECEIRA

108

2h20'/20'*

TABOQUINHA

77

TABOQUINHA

111

2h15'/15'*

Aldeias/Acampamen
tos

Município

Nº de
Nº de
População Residênci
EMSI’s
as

ALVES DE BARROS
Bodoquena

CAMPINA

161
PORTO
MURTINHO

765

COMUNIDADE
CORREGO D'OURO

Polo Base

Aldeias/Acampamen
tos

Bonito

Município

1

PORTO
MURTINHO

473

GUIA LOPES
LAGUNA

CAMPINA

Nome dos Locais
de Atendimento

0

56

1h40'

56

1h40'

55

1h40'

Meios de
Transporte
Tempo médio de
Carro (Km)
Total de
percurso PoloTotal de
viaturas Polo/Aldeia/Acam
Aldeia/
viaturas
pamento
por
Acampamento
por EMSI
EMSI
(locação)
(Oficial)

11

BARRO PRETO

184

3h30'

49

SÃO JOÃO

116

1h30'

1

102

1

COMUNIDADE
CORREGO
D'OURO

Nº de
Nº de
População Residênci
EMSI’s
as

TOMÁSIA
ACAMPAMENTO
CERRO Y

ALVES DE BARROS

13

BARRO PRETO
SÃO JOÃO

26

Nome dos Locais
de Atendimento

Meios de
Transporte
Tempo médio de
Carro (Km)
Total de
percurso PoloTotal de
viaturas Polo/Aldeia/Acam
Aldeia/
viaturas
pamento
por
Acampamento
por EMSI
EMSI
(locação)
(Oficial)

1

0

40

TOMÁSIA

161

3h30'

14

CERRO Y

105

1h

80

Polo Base

Aldeias/Acampamen
tos

Brasilândia

OFAIÉ

Polo Base

Aldeias/Acampamen
tos

Município

BRASILÂNDIA

Município

Nº de
Nº de
População Residênci
EMSI’s
as

113

27

1

Nº de
Nº de
População Residênci
EMSI’s
as

CAARAPÓ

Caarapó

ACAMPAMENTO
GUAPOY
ACAMPAMENTO
KUNUMI
ACAMPAMENTO
PINDOROKI
ACAMPAMENTO
ITAGUÁ

1.174
CAARAPÓ

4.670
3

GUIRA-ROKA
JARARÁ

JUTI

599

Nome dos Locais
de Atendimento

UBSI/POLO BASE

Nome dos Locais
de Atendimento

Meios de
Transporte
Tempo médio de
Carro (Km)
Total de
percurso PoloTotal de
viaturas Polo/Aldeia/Acam
Aldeia/
viaturas
pamento
por
Acampamento
por EMSI
EMSI
(locação)
(Oficial)
1

1

12

sede na aldeia

Meios de
Transporte
Tempo médio de
Carro (Km)
Total de
percurso PoloTotal de
viaturas Polo/Aldeia/Acam
Aldeia/
viaturas
pamento
por
Acampamento
por EMSI
EMSI
(locação)
(Oficial)

ZACARIAS
MARQUES

15

40'

JORGE PAULO

17

50'

19

50'

18

45'

12

30'

10

30'

ACAMPAMENTO
GUAPOY
ACAMPAMENTO
KUNUMI
ACAMPAMENTO
PINDOROKI
ACAMPAMENTO
ITAGUÁ

3

1

30

GUIRA-ROKA

33

30'

89

JARARÁ

47

30'

81

TAQUARA
GUAIMBÉ
RANCHO JACARÉ
ACAMPAMENTO
SANTIAGO KUÊ

Polo Base

Aldeias/Acampamen
tos

Corumbá

UBERABA

Polo Base

Aldeias/Acampamen
tos

LAGUNA
CARAPÃ

98

TAQUARA

35

40'

128

GUAIMBÉ

54

1h

134

RANCHO JACARÉ

47

40'

ACAMPAMENTO
SANTIAGO KUÊ

87

1h

961

NAVIRAÍ

Município

CORUMBÁ

Município

Nº de
Nº de
População Residênci
EMSI’s
as

179

37

1

Nº de
Nº de
População Residênci
EMSI’s
as

Nome dos Locais
de Atendimento

UBERABA

Nome dos Locais
de Atendimento

Meios de
Transporte
Tempo médio de
Carro (Km)
Total de
percurso PoloTotal de
viaturas Polo/Aldeia/Acam
Aldeia/
viaturas
pamento
por
Acampamento
por EMSI
EMSI
(locação)
(Oficial)
0

0

320

10h

Meios de
Transporte
Tempo médio de
Carro (Km)
Total de
percurso PoloTotal de
viaturas Polo/Aldeia/Acam
Aldeia/
viaturas
pamento
por
Acampamento
por EMSI
EMSI
(locação)
(Oficial)

ACAMP.ITHAUM

1

ACAMP.ITHAUM

70

1h15'

ACAMP.PICADINHA

1

ACAMP.PICADINH
A

15

40'

Dourados

DOURADOS

17.028

6

4

2

ACAMP.PAKURITI

1

ACAMP.PAKURITI

15

40'

ACAMP.CURRAL DE
ARAME

2

ACAMP.CURRAL
DE ARAME

10

15'

82

ACAMP.MUDAS MS

27

ACAMP.NHUVERÁ

1

ACAMP.BOQUEIRÃO

2

BORORÓ

ACAMP.MUDAS
MS
ACAMP.NHUVER
Á
ACAMP.
BOQUEIRÃO

5

15'

7

15'

8

15'

IRENO ISNARD

15

20'

ZELIK TRAJBER

12

20'

PAY KWARA
RENDY

7

20'

GUATEKA

10

20'

1.464

JAGUAPIRÚ

1.723

PANAMBIZINHO

111

PANAMBIZINHO

20

35'

PORTO CAMBIRA

24

PORTO CAMBIRA

65

1h

ACAMP.AROEIRA

80

1h30'

ACAMP.JHUICUA

85

1h30'

ACAMP.NHANDE
RU LARANJEIRA I
e II

48

1h30'

PEDRO ENRIQUE

20

1h10'

43

1h10'

43

1h10'

125

1h40'

ACAMP.AROEIRA
ACAMP.JHUICUA

RIO
BRILHANTE

ACAMP.NHANDERU
LARANJEIRA I e II

1
829

PANAMBI
ACAMPAMENTO
TDJAÇU YGUA
ACAMPAMENTO
TEKOHARA YTAÝ
ACAMP.SR. WILSON

DOURADINA

MARACAJU

204

397

1

ACAMPAMENTO
TDJAÇU YGUA
ACAMPAMENTO
TEKOHARA YTAÝ
ACAMP.SR.
WILSON

83

SUCURIU

Polo Base

Aldeias/Acampamen
tos

CERRITO

84

Município

ELDORADO

ACAMPAMENTO
IGUATEMI
PYELITO KUÊ
ACAMPAMENTO YVY
KATU

SUCURIU

Nº de
Nº de
População Residênci
EMSI’s
as

522

145

156

49

3
JAPORÃ

4.843

PORTO LINDO

ACAMPAMENTO
SOMBRERITO

Polo Base

Aldeias/Acampamen
tos

Miranda

ARGOLA

1.105

SETE QUEDAS

Município

MIRANDA

114

31

Nº de
Nº de
População Residênci
EMSI’s
as

8.623

140

3

ACAMPAMENTO
PYELITO KUÊ
ACAMPAMENTO
YVY KATU
POSTO 1 DA
PORTO LINDO
POSTO2 DA
PORTO LINDO
POSTO 3 DA
PORTO LINDO
ACAMPAMENTO
SOMBRERITO

Nome dos Locais
de Atendimento

ARGOLA

1h40'

Meios de
Transporte
Tempo médio de
Carro (Km)
Total de
percurso PoloTotal de
viaturas Polo/Aldeia/Acam
Aldeia/
viaturas
pamento
por
Acampamento
por EMSI
EMSI
(locação)
(Oficial)

CERRITO

216

Japorã

Nome dos Locais
de Atendimento

90

2

1

60

1h20'

40

1h20'

3

12'

5

12'

3

5'

2

5'

60

1h

Meios de
Transporte
Tempo médio de
Carro (Km)
Total de
percurso PoloTotal de
viaturas Polo/Aldeia/Acam
Aldeia/
viaturas
pamento
por
Acampamento
por EMSI
EMSI
(locação)
(Oficial)
1

1

15

15'

84

BABAÇU

171

BABAÇU

15

15'

CACHOEIRINHA

364

CACHOEIRINHA

17

20'

LAGOINHA

178

LAGOINHA

19

25'

LALIMA SEDE

50

1h

LALIMA

444
LALIMA CAMPINA

45

1h

18

20'

18

20'

5

8'

21

25'

ACAMPAMENTO
MÃE TERRA
ACAMPAMENTO
CHARQUEADO
ACAMPAMENTO
BOA ESPERANÇA
ACAMPAMENTO
MARAÓXAPA

ACAMPAMENTO
MÃE TERRA
ACAMPAMENTO
CHARQUEADO
ACAMPAMENTO
BOA ESPERANÇA
ACAMPAMENTO
MARAÓXAPA

52
35
61
32

MOREIRA

287

MOREIRA

5

8'

MORRINHO

81

MORRINHO

18

18'

PASSARINHO

331

PASSARINHO

5

7'

Polo Base

Aldeias/Acampamen
tos

Paranhos

ARROIO CORÁ

Município

PARANHOS

Nº de
Nº de
População Residênci
EMSI’s
as

5.302

124

3

Nome dos Locais
de Atendimento

ARROIO CORÁ

Meios de
Transporte
Tempo médio de
Carro (Km)
Total de
percurso PoloTotal de
viaturas Polo/Aldeia/Acam
Aldeia/
viaturas
pamento
por
Acampamento
por EMSI
EMSI
(locação)
(Oficial)
3

2

45

1h

85

Polo Base

PARAGUASSÚ

174

PARAGUASSÚ

40

45'

PIRAJUÍ

395

PIRAJUÍ

27

45'

POTRERO-GUASSU

175

POTREROGUASSU

30

20'

SETE CERROS

127

SETE CERROS

68

1h30'

ACAMPAMENTO
YPOY YVAKATU

78

ACAMPAMENTO
YPOY YVAKATU

40

30'

Aldeias/Acampamen
tos

Município

Nº de
Nº de
População Residênci
EMSI’s
as

Nome dos Locais
de Atendimento

Meios de
Transporte
Tempo médio de
Carro (Km)
Total de
percurso PoloTotal de
viaturas Polo/Aldeia/Acam
Aldeia/
viaturas
pamento
por
Acampamento
por EMSI
EMSI
(locação)
(Oficial)

ÁGUA AZUL

33

ÁGUA AZUL

40

50'

BARRERINHO

36

BARRERINHO

43

40'

BURITI

264

BURITI

40

40'

33

NOVA BURITI

40

40'

NOVA BURITI
Sidrolândia

DOIS IRMÃOS
DO BURITI

2.337

3

1

1

OLHO DAGUA

49

OLHO DAGUA

44

45'

OLIVEIRA

41

OLIVEIRA

42

40'

RECANTO

77

RECANTO

42

40'

172

CÓRREGO DO
MEIO

40

30'

CÓRREGO DO MEIO

SIDROLÂNDIA

2.230

86

LAGOINHA

178

LAGOINHA

42

35'

NOVA TERERÊ

48

NOVA TERERÊ

5

10'

ALDEIA ANDRÉ

42

45'

TERERÉ

3

5'

ACAMPAMENTO
10 DE MAIO

40

25'

ANDRÉ
TERERÉ

179

ACAMPAMENTO 10
DE MAIO

Meios de
Transporte
Polo Base

Aldeias/Acampamen
tos

Município

Nº de
Nº de
População Residênci
EMSI’s
as

JAGUAPIRÉ
Tacuru

272
TACURU

SASSORÓ

3.234

Nome dos Locais
de Atendimento

JAGUAPIRÉ
2

629

Carro (Km)
Total de
Total de
viaturas Polo/Aldeia/Acam
viaturas
pamento
por
por EMSI
EMSI
(locação)
(Oficial)

1
SASSORÓ

Tempo médio de
percurso PoloAldeia/
Acampamento

18

40'

35

50'

1

Fonte: SELOG/DSEI-MS/SESAI/MS, 2020.
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4. Grade de Serviços de Atendimento Secundário e Terciário nos municípios de abrangência
com população indígena.

POLO BASE

MUNICÍPIOS

AMAMBAI
AMAMBAI e
CASAI
AMAMBAI

ARAL
MOREIRA
CORONEL
SAPUCAIA
ANTONIO
JOÃO

ANTONIO
JOÃO

BELA VISTA

PONTA PORÃ

CAARAPÓ

JUTI
CAARAPÓ
LAGUNA
CARAPÃ
NAVIRAÍ

DOURADOS

DOURADOS e
CASAI
DOURADOS

GRADE DE SERVIÇOS
SERVIÇO DE
APOIO
BAIXA E MÉDIA
ALTA
DIAGNÓSTICO E COMPLEXIDADE
COMPLEXIDADE
TERAPÊUTICO
Laboratório
Hospital
Central de
Regional de
Amambai
Amambai*
Laboratório
Hospital e
Municipal de Aral Maternidade
Moreira
Santa Luzia
Laboratório
Hospital
Municipal de
Aparício Vidal
Coronel Sapucaia Garcia
Laboratório de
Hospital Dr.
Análises Clínicas
Altair de
Municipal
Oliveira*
Hospital São
Vicente de
Paula
Hospital
Regional Dr.
Hospital Regional Dr.
José Simione
José Simione Netto
Netto
Hospital
Beneficente São
Mateus*
Hospital
Municipal Santa
Luzia
Hospital
Municipal de
Laguna Carapã
Santa Casa de
Naviraí
Hospital
Hospital e
Universitário da
Unidade de
Maternidade
Universidade Federal
Pronto
Porta da
da Grande Dourados
Atendimento
Esperança*
(HU/UFGD/EBSERH)*
(UPA)
Hospital da Vida

MACRORREGIÃO DE
SAÚDE

Dourados

DOURADINA

ITAPORÃ

RIO
BRILHANTE

Hospital
Municipal
Lourival
Nascimento da
Silva
Hospital e
Maternidade

88

Associação
Beneficiente de
Rio Brilhante

JAPORÃ

Laboratório
Municipal de
Eldorado. IAS
ELDORADO
(Instituto de
Assistência em
Saúde)
Laboratório
Municipal de
Iguatemi
IGUATEMI
Pronto
Atendimento
Médico
Laboratório
Municipal de
Japorã
JAPORÃ
Pronto
Atendimento
Médico
Laboratório
SETE QUEDAS Municipal de Sete
Quedas

TACURU

TACURU

PARANHOS

PARANHOS

CASAI Campo
Grande

Laboratório de
Análises Clínicas
Municipal

Fundação
Hospitalar
Terezinha
Aparecida Piroli

Hospital São
Judas Tadeu*

Hospital
Municipal de
Sete Quedas
Hospital
Municipal São
Sebastião*
Hospital
Maternidade
Nossa Senhora
Conceição*
Hospital
Universitário da
Universidade Federal
de Campo Grande
Hospital Regional
Rosa Pedrosian
Santa Casa de
Campo Grande

CAMPO
GRANDE

ANASTÁCIO

AQUIDAUANA

AQUIDAUANA

Associação
Beneficente
Ruralista de
Assistência
Médica
Hospitalar de
Anastácio
Hospital
Regional Drº
Estácio Muniz*
Associação
Beneficente
Ruralista de
Assistência
Médica

Campo Grande

89

Hospitalar de
Aquidauana
Centro de
Especialidades de
Nioaque
NIOAQUE
Unidade Mista
Aroldo Lima
Couto
Laboratório
Hospital
BODOQUENA Municipal de
Municipal
Bodoquena
Francisco Sales
BODOQUENA
Hospital
PORTO
Municipal Oscar
MURTINHO
Ramires Pereira
Hospital João
BONITO
Darci Bigaton
GUIA LOPES
BONITO
DA LAGUNA
Hospital
PORTO
Municipal Oscar
MURTINHO
Ramires Pereira
Laboratório
Central Municipal Hospital Soriano
DOURADOS
MARACAJU
Antônio Ferreira Correa da Silva
de Lima
Unidade Básica
Central (Posto de Hospital
Saúde Aldo
Municipal
Bongiovani)
MIRANDA
MIRANDA
Renato
Albuquerque
Laboratório de
Filho*
Análises Clínicas
Municipal
Clínica Municipal
de Dois Irmãos do
Hospital
DOIS IRMÃOS Buriti
Municipal Cristo
DO BURITI
Unidade Mista de
Rei
Dois Irmãos do
Buriti
SIDROLÂNDIA
Laboratório
Saúde Pública de
Sociedade
Sidrolândia
Beneficente
SIDROLÂNDIA Unidade de
Dona Elmíria
Pronto
Silvério Barbosa
Atendimento
(UPA)
Associação
Laboratório
Beneficente Drº
BRASILÂNDIA BRASILÂNDIA Municipal de
Julio Cesar
Brasilândia
Paulino Maia
TRÊS LAGOAS

TRÊS LAGOAS

Três Lagoas
Hospital Nossa
Senhora Auxiliadora

90

CORUMBÁ

CORUMBÁ

Pronto
Atendimento
Médico (PAM)
Pronto Socorro
Municipal de
Corumbá

Santa Casa de
Corumbá

Santa Casa de
Corumbá

Corumbá

Fonte: DSEI-MS/SESAI/MS, 2020.

5. Quantitativo populacional não indígena e indígena por micro e macrorregiões de saúde do
Estado de Mato Grosso do Sul.
UF, MACRORREGIÃO DE SAÚDE E MUNICÍPIOS
POPULAÇÃO*

POPULAÇÃO

POPULAÇÃO INDÍGENA

MATO GROSSO DO SUL

2.713.147

80.841

1. MACRORREGIÃO DE CAMPO GRANDE

1.482.654

22.776

1.1. MICRORREGIÃO DE AQUIDAUANA

133.005

18.387

1. Anastácio

24.954

410

2. Aquidauana

47.482

5.554

3. Bodoquena

7.820

4. Dois Irmãos do Buriti

11.132

2.337

5. Miranda

27.525

8.623

6. Nioaque

14.092

1.463

1.161.079

2.627

Campo Grande

874.210

Urbana

7. Maracaju

44.994

397

8. Sidrolândia

54.575

2.230

1.4. MICRORREGIÃO DE JARDIM

104.414

1.762

9. Bela Vista

24.331

422

10. Guia Lopes da Laguna

9.991

102

11. Porto Murtinho

16.879

1238

132.489

179

2.1. MICRORREGIÃO DE CORUMBÁ

132.489

179

12. Corumbá

109.899

179

820.875

54.625

3.1. MICRORREGIÃO DE DOURADOS

372.028

22.527

13. Caarapó

29.292

4.670

14. Douradina

5.827

721

15. Dourados

218.069

17.028

7.177

961

1.2. MICRORREGIÃO DE CAMPO GRANDE

2. MACRORREGIÃO DE CORUMBÁ

3. MACRORREGIÃO DE DOURADOS

16. Laguna Carapã
17. Rio Brilhante

36.144

108

135.379

6.120

18. Eldorado

12.224

522

19. Iguatemi

15.838

156

20. Japorã

8.836

4.843

3.2. MICRORREGIÃO DE NAVIRAÍ

91

21. Juti

6.553

599

199.578

25.017

22. Amambai

38.465

10.210

23. Antônio João

8.808

1.365

24. Aral Moreira

11.771

847

25. Coronel Sapucaia

15.016

3462

26. Paranhos

13.852

5.302

27. Ponta Porã

89.592

483

28. Sete Quedas

10.790

114

29. Tacuru

11.284

3.234

277.129

113

4.2. MICRORREGIÃO DE TRÊS LAGOAS

180.936

113

30. Brasilândia

11.864

113

3.4. MICRORREGIÃO DE PONTA PORÃ

4. MACRORREGIÃO DE TRÊS LAGOAS

Fonte: IBGE, 2017. SES/MS, 2019.

6. Referências técnicas dos Polos Base e serviços das Secretarias Municipais de Saúde.
Polo Base

AMAMBAI e
CASAI

ANTONIO
JOAO

Responsável Coordenadores
Administrativo
Técnicos

LEONILDO
ACOSTA
MARTINS

GILDO
GALINDO

ARLETE
CARDOZO

LUCIANE
OLIVEIRA DE
MATOS

Telefone

AMAMBAI
POLO:
3841-2558
ARAL MOREIRA
e CASAI:
3481-1429 CORONEL
SAPUCAIA
ANTONIO JOAO
BELA VISTA
3435-1074
PONTA PORÃ

ANTONIO
AQUIDAUANA
MARIANO

ZULEICA DA
SILVA TIAGO

32416277,
5002

BODOQUENA

DEONES
GABRIEL

3268-1237

BONITO

BRASILÂNDIA

CAARAPÓ

PAULINO
BENITES

ESTEVÃO
CARLOS DE
OLIVEIRA

JÚLIA SOARES

Município

ANASTACIO
AQUIDAUANA
NIOAQUE

PORTO
MURTINHO
PORTO
KAROLINA
MURTINHO
WILLEMAM DE 3255-4290
GUIA LOPES
SOUZA
LAGUNA
WALFRIDO
99110SILVA
BRASILÂNDIA
4684
SANTANA
CAARAPÓ
ANA PAULA
VERLINDO

34531687,
2852

JUTI
LAGUNA
CARAPÃ
NAVIRAÍ

Responsável Vigilância
Telefone (67)
Epidemiológica -SMS
SYNTHIA MACIEL
99937-2846;
NEVES
3481-3081.
MARIELE RAMIRES
3488-1862
XIMENES
CRISTINA ESCOBAR

3483-1021

PAMELA
LUANA
COORD. DE ATENÇÃO
BÁSICA
SILVIA MIRANDA
DANIELE GARCIA
IZABEL FERREIRA
MACEDO

99239-3269
99616-2111

JOSÉ SOARES

99935-9568

MARIA RAMONA
MARTINS

3269-2131,
99644-3366

ROBERTA DE FÁTIMA
ASSIS DA CUNHA

99682-5824

98467-9614
99930-6541
99636-7944
99297-3105

FRANCISCO JUNOR

3453-5100
3463-1785,
NILDA MARQUEZOLO
99847-3772
SOLANGE RAMIRES

3438-1329

DANILA QUEIROZ

3924-4067

92

PAULO
CASAI CAMPO
BATISTA
GRANDE
GOMES

SHEILA DE
JESUS
ELSON
FONSECA DE
ALMEIDA
JÂNIO
CABREIRA

CORUMBÁ
CASAI
DOURADOS

OZÉIAS
BEZERRA

DOURADOS

SIDNEIDE
ALVES BOA
SORTE

INDIANARA
MACHADO
RAMIRES E
ALEX SOUZA
SILVA

33806638,
7176

MARIA DA
CONCEIÇÃO BARROS
VIEIRA RAMOS

3314-3066

3232-4746 CORUMBÁ

VIVIANE AMETHA

99223-5644

3421-8867

DEVANILDO DE
SOUZA SANTOS

3424-8167;
98468-8259;
98468-8386

CAMPO
GRANDE

DOURADOS

RIO BRILHANTE
3421-2454
DOURADINA
MARACAJU
ELDORADO
IGUATEMI

OMEDES
VELASQUE

JAPORÃ

LUCIANA G.
ALONSO

981834906

JAPORÃ
SETE QUEDAS

MIRANDA

SIBELI INÁCIO

EDER NIMBU

3242-1228 MIRANDA

PARANHOS

MARCOS
MAIDANA

SIDNEY
ESPINDOLA
AVALOS
PASSOS

3480-1228 PARANHOS

ARILDO
SIDROLÂNDIA
ALCÂNTARA

TACURU

CELSO SOUZA
PADILHA

TEREZA ALVES

3272-1754

THIAGO JOSÉ
GILLIARD SOARES

DOIS IRMÃOS
DO BURITI
SIDROLÂNDIA

TAISA
LOURECENTTI
GIROTO

3478-1147 TACURU

MARCIO GREI ALVES
VIDAL DE
FIGUEIREDO
ESTER TORREZAN
FRANCIELE
PETTENON
VERA LUCIA KOCI
KARINE DE OLIVEIRA
FERNANDES
CRISLENE PEREIRA
NOVAES
CLEONICE DE
LOURDES THIS
EMANUELLE COLLI
VIANA

3452-9133
3412-1123
3454-1320,
RAMAL: 1008
3473-3424
99933-5897
3475-1715
3479-1943
99696-8975

3480-1290

BETHÂNIA PEREIRA
ALVES
VIVIANE CRISTINA
FAMEA MITANI

99984-5523;
3243-1421

MARLENE BERTIEL

99955-6407

99907-0028

Fonte: DSEI-MS/SESAI/MS, 2020.

7. Referências técnicas do DSEI Mato Grosso do Sul.

DSEI

Mato
Grosso
do Sul

Coordena
dor
Distrital

Éldo
Elcidio
Moro

Telefone

33784240

Chefia
Divisão de
Atenção à
Saúde
Indígena DIASI
Eliete
Domingues
Rios
Maggioni

Telefo
ne

Referência
Técnica

Luciana
Comunian

33784214 Frederico
Jorge de
Moraes

Telefone

E-MAIL

3378-4242
enfrentamentocovid19dseims@
gmail.com
3378-4217

Fonte: DSEI-MS/SESAI/MS, 2020.
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8. Referências da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul.
Secretário
Estadual de
Saúde

Telefone

Geraldo Resende

3318-1831,
1825

Secretaria
Estadual de Saúde
Mato Grosso do
Sul

Contatos
Utéis
CIEVS
GT
Influenza
LACEN-MS

Telefone

E-MAIL

98477-3435

cievs.ms@hotmail.com

3318-1831

gtinfluenzams@outlook.com

3345-1303

lacenbiomedica@saude.ms.gov.br

Fonte: SES/MS, 2020.

9. Referências técnicas da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul.

Gabinete do Secretário
Diretoria de vigilância em Saúde

Referências Estaduais
Crhistinne Cavalheiro Maymone
Gonçalves
Larissa Domingues Castilho de Arruda

Telefone
3318-1716
3318-1701

Diretoria do Laboratório de Saúde Pública – LACEN/MS

Luiz Henrique Demarchi

3345- 1301

Coordenação de Vigilância Epidemiológica

Gislaine Coelho Brandão

3318-1825

Gerência Técnica de Influenza e Doenças Respiratórias

Lívia Mello

3318-1831

Coordenação do CIEVS Estadual
Gerência Técnica dos Núcleos de Vigilância Epidemiológica
Hospitalar
Coordenação de Ações em Saúde

Karine Ferreira Barbosa

3318-1823

Danielle G. Martins Tebet

3318-1823

Karine Cavalcante da Costa

3318-1667

Gerência da Rede de Urgência e Emergência

Angélica Cristina Segatto Congro

3318-1673

Coordenação de Vigilância Sanitária

Aline Schio de Souza

3312-1125

ANVISA

Kaliandra Moraes Q. do Espirito Santo
Dalvelina da C. Leite

3325-4899

Coordenação do Telessaúde

Márcia Cereser Tomasi

3345-8028

Assessoria de Comunicação do Estado

Airton Raes

3318-1757

Fonte: SES/MS, 2020.
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10. Folder Informativo com recomendações sobre o COVID-19 as lideranças e
comunidades indígenas do DSEI-MS.
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11. Boletim diário de monitoramento DSEI-MS.
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