DENÚNCIA DE IRREGULARIDADES
Brasília/São Paulo, 25 de maio de 2020.

Aos Senhores,
AN ÔNIO CA LO ALPINO BIGONHA
Coordenador da ª Câmara de Coordenação e Revisão/Subprocurador Geral da
República
Procuradoria Geral da República/Ministério Público Federal
SAF Sul, Quadra , Conjunto C
, Brasília DF
HIL ON A A JO DE MELO
Procurador da República
º Ofício da Procuradoria da República no Maranhão
Avenida Senador Vitorino Freire, , Areinha
, São Luís MA
ALBERTO JOSÉ BRAGA GOULART
Coordenador do DSEI-MA
Distrito Sanitário Especial Indígena Maranhão- DSEI/MA
Secretaria Especial de Saúde Indígena - SESAI
Rua 5 de janeiro, 166, Jórdoa
65040 450, São Luís-MA

Assunto: Problemas na execução do Plano de Contingência para Infecção Humana
pelo novo Coronavírus (COVID-19) para os indígenas de recente contato e
isolados do povo Awa Guajá.
Prezados(as) Senhores(as),

Cumprimentando-os cordialmente, vimos através deste encaminhar para vosso
conhecimento e pedir que sejam tomadas as providências cabíveis, com aval das
comunidades indígenas Awa Guajá das Terras Indígenas Awa, Caru e Alto Turiaçu,
os atuais problemas enfrentados pelos indígenas e profissionais da saúde na

execução do Plano de Contingência para Infecção Humana pelo novo Coronavírus
(COVID-19) para os indígenas de recente contato e isolados do povo Awa Guajá.
Obedecendo o disposto na Portaria Conjunta N° 4.094, de 20/12/2018 (Anexo I),
que determina que SESAI e FUNAI deverão estar integrados junto às redes
estaduais e municipais de saúde para adoção de medidas emergenciais, através da
articulação e implantação de um "Plano de Contingência para Povos de Recente
Contato" (Anexo II), a Frente de Proteção Etnoambiental Awa (FPEA)/FUNAI e o
DSEI-MA/SESAI, somando esforços para atuar na defesa dos direitos dos povos
indígenas, elaboraram o que tem sido considerado por especialistas um dos mais
completos planos de contingência para fins de prevenção à transmissão e combate
ao quadro declarado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de pandemia do
COVID-19 (coronavírus). O referido Plano leva em consideração a alta
vulnerabilidade da saúde do povo Awa Guajá, que, considerado como povo de
recente contato e isolado, apresenta maior suscetibilidade ao adoecimento e à
morte (Art, 3°, Inciso III, Portaria Conjunta N° 4.094, de 20.12.2018), exigindo uma
atenção especial de todos que compõem e participam, direta ou indiretamente do
Subsistema de Saúde Pública que os atende.
Ocorre que, no momento em que o estado do Maranhão tem registrado um
aumento crescente no número de casos em povoados e municípios próximos às
aldeias awa guajá e às Terras Indígenas onde há registro da presença de indivíduos
desta etnia que vivem em situação de isolamento voluntário, e no contexto em que
foi confirmado o primeiro caso de Awa Guajá contaminado quando estava sob a
responsabilidade da CASAI de São Luis/MA, a implementação dos protocolos
dispostos no Plano de Contingência não vem sendo observada na sua totalidade,
colocando em grave risco a integridade física e a própria existência desta etnia.
Listamos, a seguir, os principais problemas identificados, que violam as diretrizes e
estratégias estabelecidas no Plano de Contingência para Infecção Humana pelo
Novo Coronavírus COVID
para os indígenas de recente contato e isolados do
Povo Awa Guajá:
1. No que diz respeito à segurança da Estrutura Organizacional de saúde
indígena p.
, a equipe da CASAI de São Luís, responsável por atender os
Awa Guajá, não está passando por quarentena ou realizando testes em seus
funcionários periodicamente. Apesar de já ter ocorrido o afastamento de um

funcionário infectado recentemente e a CASAI ter passado por desinfecção,
não foram estabelecidos novos protocolos para os funcionários que prestam
atendimento aos Awa Guajá, nem houve novas contratações para recompor
a equipe afastada por pertencer ao grupo de risco.
2. Com relação aos Fluxos de Atendimento e Comunicação p. , os problemas
identificados são muitos e de natureza variada: a a alta rotatividade de
funcionários e ausência de dados informatizados resulta em falhas na
comunicação entre os profissionais que compõem a equipe que atua nas
aldeias, gerando problemas no registro do histórico dos pacientes, na
avaliação do médico e enfermeira de área quando estes se encontram longe
das aldeias e na contabilização e controle de entrada e saída de
medicamentos, o que pode induzir a erros de diagnóstico; b não há reuniões
periódicas entre as equipes para compartilhar informações sobre a situação
de cada aldeia e avaliar as ocorrências e as necessidades de cada Unidade
Básica de Saúde; c o número de funcionários disponível, que já não era
suficiente nas aldeias awa guajá, tem gerado, durante a pandemia,
sobrecarga de trabalho nos profissionais e desmotivação, uma vez que não
há previsão para a contratação de novos profissionais; d muitas aldeias
passam grande tempo sem a visita do enfermeiro ou médico responsável e
há profissionais que não cumprem a escala de trabalho planejada ou se
recusam a cumprir a quarentena, comprometendo o atendimento médico
em todas as aldeias; e a ausência de observância ao fluxo de comunicação
previsto no Plano de Contingência tem resultado em tomada de decisões
relativas a suspeita de Covid
como a remoção de pacientes da aldeia
sem o envolvimento das instituições responsáveis pela implementação do
Plano, colocando todos os Awa Guajá em risco.
3. Com relação aos recursos materiais p.
nas Unidades Básicas de Saúde
das aldeias Awa Guajá, estas não dispõem de itens para higienização básicos,
como álcool
, nem material para limpeza e desinfecção do ambiente,
sendo necessário que muitas vezes os funcionários comprem com os seus
recursos esses itens. Apesar do grande número de infecções e doenças
respiratórias que acometem os indígenas, há também carência de
termômetro digital, termômetro infravermelho e oxímetro, pilhas e outros
tipos de baterias para alimentar os equipamentos existentes, além de
medicamentos e insumos hospitalares de uso cotidiano que, se adquiridos,
evitam diagnósticos equivocados e a retirada desnecessária de indígenas de
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área. Soma se a isso a necessidade de capacitação dos técnicos de
enfermagem para o manuseio do cilindro de oxigênio.
No que diz respeito aos protocolos de quarentena p.
dos profissionais de
saúde e servidores da FPEA no quarto de hotel destinado ao seu isolamento,
o local não oferece infraestrutura adequada para a quarentena, faltando
frigobar nos quartos para possibilitar o armazenamento individual de
alimentos; não há acesso dos profissionais a Equipamento de Proteção
Individual EPI e materiais básicos para higienização, aumentando a chance
de contaminação entre eles.
Com respeito à quarentena p.
cumprida pelos Awa Guajá que retornam
às aldeias após período de tratamento de saúde nas cidades, o local
destinado ao isolamento não oferece condições adequadas por ser
extremamente quente, segundo relato dos Awa Guajá que por lá passaram.
Ainda a respeito da quarentena p. , os próprios Awa Guajá já enfatizaram,
por meio de dois documentos escritos via Associação anexo III e IV , que não
aceitam a entrada em suas aldeias de servidores da saúde ou motoristas que
não tenham cumprido a quarentena adequadamente.
No tocante ao protocolo de remoção p.
, os motoristas que transportam
os profissionais de saúde e pacientes também não dispõem de EPIs e
produtos de limpeza para a desinfecção adequada dos carros, o que coloca
em risco não apenas os pacientes removidos, mas também todos os
profissionais de saúde com quem eles têm contato e os próprios motoristas.
Com relação à convocação da Sala de Situação p.
, mesmo com o
aumento de casos em povoados e municípios próximos às aldeias dos Awa
Guajá, esse protocolo não tem sido seguido, tornando impossível a
verificação das medidas previstas no Plano de Contingência.

Cientes da necessidade de ter se por parte do Estado cuidados ainda maiores, já
previstos na legislação atual que reconhece a vulnerabilidade social e
epidemiológica desta etnia em face da maior suscetibilidade ao adoecimento e à
morte, enfatizamos a urgência em se cobrar das instituições responsáveis o
cumprimento das diretrizes e estratégias estabelecidas no Plano de Contingência
para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus COVID
para os indígenas de
recente contato e isolados do Povo Awa Guajá, sob pena de aumento do risco de
contágio e disseminação da doença nas aldeias, o que poderia gerar consequências
devastadoras para esse povo.

Por fim, cabe frisar que no Plano de Contingência prevê um período de isolamento
de 7 dias para a liberação do ingresso em terra indígena no caso de a pessoa em
trânsito não apresentar sintomas de Covid-19 (p. 34). No entanto, pesquisas mais
recentes têm demonstrado que pessoas assintomáticas podem estar infectadas e
que são capazes de transmitir a doença por até 14 dias após o contágio, apesar de
a propagação, neste caso, ter uma intensidade 50% menor do que a propagação
pelos sintomáticos (https://saude.abril.com.br/medicina/casos-sem-sintomasevolucoes-coronavirus/). De qualquer forma, o contexto de total vulnerabilidade
dos Awa Guajá justificaria, no nosso entendimento, uma alteração no Plano de
Contingência, no sentido de uniformizar para 14 dias corridos o isolamento de toda
e qualquer pessoa que for entrar nas aldeias, seja ela sintomática ou assintomática.
Além disso, a testagem periódica dos profissionais de saúde, ainda que não prevista
no Plano de Contingência, seria uma medida de segurança fundamental para
salvaguardar as comunidades do perigo de serem contaminados via técnicos,
enfermeiros e médicos.
Esperamos contar com o seu apoio e compreensão da urgência de se cobrar das
autoridades competentes soluções para os problemas aqui apontados, que serão
certamente fundamentais para garantir a integridade do povo Awa Guajá.

Respeitosamente,

Marina Maria Silva Magalhães
Linguista e professora da Universidade de Brasília (UnB)
Uirá Felippe Garcia
Antropólogo e professor da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

Anexos:
I - Portaria Conjunta N° 4.094, de 20.12.2018
II - Plano de Contingência para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus COVID
para os indígenas de recente contato e isolados do Povo Awa Guajá
III - Ofício 007/2020 da Associação Arari - Necessidade de adequação das escalas
dos motoristas para cumprimento da quarentena
IV - Ofício 008/2020 da Associação Arari - Solicitação de quarentena para todos os
profissionais que irão atuar em área indígena

PORTARIA CONJUNTA Nº 4.094, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018
De;ne princípios, diretrizes e estratégias para a atenção à saúde dos Povos Indígenas Isolados e de Recente
Contato.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo
único do art. 87 da Cons;tuição, e o PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas pelos incisos III e XVI do art. 25 do Decreto nº 9.010, de 23 de março
de 2017, e
Considerando o art. 231 da Cons;tuição Federal, que reconhece aos índios sua organização social,
costumes, línguas, crenças e tradições;
Considerando a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais,
adotada em 1989, e promulgada pelo Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004, que determina que os
serviços de saúde deverão levar em conta as condições econômicas, geográ;cas, sociais e culturais dos
povos interessados, bem como os seus métodos de prevenção, prá;cas cura;vas e medicamentos
tradicionais;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção,
a proteção e a recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências;
Considerando a Lei nº 9.836, de 23 de setembro de 1999, que estabelece o Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena no âmbito do Sistema Único de Saúde;
Considerando o art. 11 da Lei nº 12.314, de 19 de agosto de 2010, que autoriza a criação de órgão de saúde
indígena no âmbito do Ministério da Saúde;
Considerando o art. 64, inciso III, da Lei nº 13.502, de 1º de novembro de 2017, que de;ne como
competência do Ministério da Saúde cuidar da saúde ambiental e das ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde individual e cole;va dos índios;
Considerando o Decreto nº 3.156, de 27 de agosto de 1999, que dispõe sobre as condições para a prestação
de assistência à saúde dos povos indígenas, no âmbito do Sistema Único de Saúde;
Considerando o Decreto nº 8.901, de 10 de novembro de 2016, que de;ne a competência do Ministério da
Saúde, por intermédio da Secretaria Especial de Saúde Indígena, de planejar, coordenar, supervisionar,
monitorar e avaliar a implementação da Polí;ca Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas;
Considerando o Anexo XIV à Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, que ins;tui a
Polí;ca Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e recomenda a adoção de ações especí;cas de
saúde em situações especiais como a de povos indígenas isolados e de recente contato;
Considerando o Anexo 2 do Anexo XIV à Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, que
aprova as diretrizes da Gestão da Saúde Indígena;
Considerando a Seção II do Capítulo II do Título III da Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de
2017, que dispõe a regulamentação dos incen;vos de atenção básica e especializada aos Povos Indígenas;
Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da
saúde, a assistência à saúde e a ar;culação interfedera;va, em especial, o seu art. 11, que determina que a
população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso, compaOveis com suas

especi;cidades e com a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do
Ministério da Saúde;
Considerando a Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o Estatuto do Índio e
determina, no seu art. 54, que deve ser assegurada especial assistência dos poderes públicos ao índio na
infância, maternidade, doença e velhice;
Considerando o Decreto nº 9.010, de 23 de março de 2017, que atribui à Funai o planejamento, a
formulação, a coordenação e a implementação das polí;cas de proteção aos grupos indígenas isolados e
recém contatados;
Considerando a Portaria nº 281/PRES, de 20 de abril de 2000, que estabelece diretrizes da Polí;ca de
Proteção aos Povos Indígenas Isolados e considera prioritária a saúde dos indígenas isolados, devendo ser
objeto de especial atenção, decorrente de sua especi;cidade;
Considerando a 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, realizada em dezembro de 2013, em Brasília,
que previu a propositura de ações para os casos especiais de populações indígenas em vias de contato e de
contato recente;
Considerando a 1ª Conferência de Polí;ca Indignista, de junho de 2015;
Considerando as "Directrices de protección para los pueblos indígenas em aislamiento y en contacto inicial
de la Región Amazónica, el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay " do ACNUDH (Escritório do Alto
Comissariado da ONU para os Direitos Humanos), de 2012;
Considerando a Portaria Interministerial nº 171, de 6 de fevereiro de 2013, que ins;tui o Grupo de Trabalho
com a ;nalidade de elaborar diretrizes e estratégias de ação em saúde para Povos Indígenas Isolados e de
Recente Contato, bem como Plano de Con;ngência da Saúde para Situações de Contato com Povos Isolados
e Surtos e Epidemias em Grupos de Recente Contato; e
Considerando o constante dos autos do processo n° 08620.006643/2017-28, resolvem :
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Portaria aprova os princípios, diretrizes e estratégias para a atuação conjunta da Secretaria
Especial de Saúde Indígena - SESAI/MS e da Fundação Nacional do Índio - FUNAI no planejamento,
coordenação, execução, monitoramento e avaliação de ações de atenção à saúde dos Povos Indígenas
Isolados e de Recente Contato.
Art. 2º Para os ;ns desta portaria adotam-se as seguintes de;nições:
I - Povos Indígenas Isolados: povos ou segmentos de povos indígenas que, sob a perspec;va do Estado
brasileiro, não mantém contatos intensos e/ou constantes com a população majoritária, evitando contatos
com pessoas exógenas a seu cole;vo; e
II - Povos Indígenas de Recente Contato: povos ou agrupamentos indígenas que mantêm relações de
contato ocasional, intermitente ou permanente com segmentos da sociedade nacional, com reduzido
conhecimento dos códigos ou incorporação dos usos e costumes da sociedade envolvente, e que
conservam signi;ca;va autonomia sociocultural.
CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS

Art. 3º A atenção à saúde dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato observará os seguintes
princípios:
I - direito à autodeterminação e respeito aos seus usos, costumes e tradições;
II - salvaguarda do território e do acesso aos recursos naturais tradicionalmente u;lizados como fator
fundamental da manutenção e promoção da qualidade de vida e bem estar da população;
III - reconhecimento de sua vulnerabilidade social e epidemiológica em face da maior susce;bilidade ao
adoecimento e à morte;
IV - precaução na adoção ou suspensão de ações e decisões que possam apresentar riscos potenciais à vida
ou à segurança do indivíduo ou da população;
V - vigilância quanto a intervenções e condutas que afetem ou di;cultem a realização de prá;cas
socioculturais tradicionais, incluindo aquelas que digam respeito à alimentação, habitação e ritual; e de
condutas de saúde potencialmente danosas, tais como o excesso de medicação e procedimentos clínicos
desnecessários;
VI - resolu;vidade das ações de saúde em nível local, no interior do território indígena a ;m de evitar, tanto
quanto possível, remoções para tratamento de saúde em centros urbanos; e
VII - complementaridade e intersetorialidade nas inicia;vas de atenção à saúde entre os órgãos e as
ins;tuições que possuem a atribuição de promover a assistência à população indígena.
CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES
Art. 4º As situações de contato, surtos e epidemias envolvendo os Povos Indígenas Isolados e de Recente
Contato devem ser consideradas emergência em saúde e requerem medidas imediatas e adequadas para
reduzir a morbimortalidade associada à quebra de isolamento ou adoecimento.
Art. 5º A atenção à saúde dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato deverá ser adequada às
peculiaridades socioculturais e à vulnerabilidade epidemiológica dessas populações e basear-se na adoção
de normas técnicas e protocolos padronizados de intervenção terapêu;ca e dos respec;vos esquemas de
tratamento.
Parágrafo único. Os protocolos clínicos do Ministério da Saúde devem considerar as especi;cidades do
atendimento aos povos indígenas isolados e de recente contato, quando for o caso.
Art. 6º Os planos de atenção à saúde dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato deverão ser
desenvolvidas de forma ar;culada entre a SESAI/MS, a FUNAI e, no que couber, em parceria com outras
ins;tuições.
§ 1º A FUNAI comunicará à SESAI/MS a existência de Povos Indígenas Isolados e as situações de contato ou
de sua iminência, com vistas ao atendimento de saúde especí;co.
§ 2º Caberá à SESAI/MS decidir sobre as ações e medidas que envolvam os aspectos técnicos de assistência
médica e sanitária.
CAPÍTULO IV

DAS ESTRATÉGIAS
Art. 7º As ações e medidas urgentes deverão ser norteadas, conforme o caso, por meio do Plano de
Con;ngência para Situações de Contato e do Plano de Con;ngência para Surtos e Epidemias.
§ 1º O Plano de Con;ngência para Situações de Contato será formulado de modo a responder de forma
adequada e oportuna às situações de contato, devendo abranger o conjunto de a;vidades e procedimentos
para estabelecer medidas de prevenção ou mi;gação dos efeitos nega;vos desse ;po de evento.
§ 2º O Plano de Con;ngência para Surtos e Epidemias em populações indígenas de Recente Contato será
formulado de modo a responder de forma adequada e oportuna às situações de surtos de adoecimento e
epidemias em povos indígenas de contato recente, devendo abranger o conjunto de a;vidades e
procedimentos para estabelecer medidas de assistência e tratamento desses eventos.
Art. 8º Os Planos de Con;ngência para Situações de Contato e os Planos de Con;ngência para Surtos e
Epidemias deverão contemplar, além de outros aspectos considerados necessários em cada caso, a
de;nição sobre:
I - as atribuições e competências;
II - os \uxos de atendimento e comunicação;
III - os recursos materiais e humanos;
IV - os protocolos de quarentena e vigilância sanitária;
V - as ações de imunização;
VI - os procedimentos para remoção;
VII - os registros de atendimento e no;;cação;
VIII - os protocolos de conduta das equipes; e
IX - os possíveis cenários.
Art. 9º Os Planos de Con;ngência para Situações de Contato e os Planos de Con;ngência para Surtos e
Epidemias serão elaborados, executados e avaliados de forma conjunta pela SESAI/MS e pela FUNAI em
conformidade com suas atribuições técnicas e funcionais.
§ 1º O Plano de Con;ngência para Situações de Contato será acionado tão logo a SESAI/MS seja
comunicada pela FUNAI da iminência de contato ou imediatamente na ocorrência deste.
§ 2º O Plano de Con;ngência para Surtos e Epidemias será elaborado mediante a comunicação sobre a
iden;;cação de risco ou presunção da ocorrência de surtos de adoecimento e epidemias em povos
indígenas de recente contato.
Art. 10. As equipes de referência locais da FUNAI e SESAI/MS e os recursos necessários à execução das
medidas previstas nos Planos de Con;ngência serão mobilizados com a máxima agilidade.
Art. 11. As diretrizes e estratégias para as ações de atenção à saúde dos Povos Indígenas Isolados e de
Recente Contato serão implementadas, monitoradas e avaliadas pelas Equipes de Referência Locais e pelas
unidades descentralizadas da FUNAI e SESAI/ MS.

Art. 12. Deverá ser a;vada uma Sala de Situação para subsidiar a tomada de decisões dos gestores e a ação
das equipes locais diante do estabelecimento de situações de contato, surtos ou epidemias envolvendo os
Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato.
§ 1º A Sala de Situação terá como obje;vos precípuos o compar;lhamento e a sistema;zação de
informações, o favorecimento do processo decisório, a organização de respostas para emergências e o
monitoramento e avaliação das intervenções realizadas.
§ 2º A Sala de Situação será composta por membros indicados pela SESAI/MS e membros indicados pela
FUNAI e poderá ser integrada também por colaboradores convidados, com a anuência conjunta de ambos
os órgãos.
§ 3º A Sala de Situação será convocada indis;ntamente pela SESAI/MS ou pela FUNAI.
§ 4º A Sala de Situação não subs;tui as respec;vas competências legais da SESAI/MS e da FUNAI frente à
promoção e proteção dos direitos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato.
Art. 13. As decisões e orientações adotadas pela Sala de Situação serão implementadas pela Equipe de
Referência Local com o apoio das equipes mul;disciplinares de saúde indígena do Distrito Sanitário Especial
Indígena e, conforme a necessidade, outros pro;ssionais de saúde colaboradores.
§ 1º A Equipe de Referência Local será composta por, pelo menos, dois membros indicados pelo Distrito
Sanitário Especial Indígena da SESAI/MS e dois membros indicados pela Frente de Proteção Etnoambiental
da FUNAI.
§ 2º Os integrantes da Equipe de Referência Local deverão atuar de forma integrada, de acordo com suas
competências e atribuições, e reportar-se-ão às autoridades de sua própria hierarquia funcional.
Art. 14. Compete a Equipe de Referência Local:
I - executar as medidas previstas nos Planos de Con;ngência e outras ações e providências que sejam
consideradas necessárias para promoção e tratamento da saúde dos Povos Indígenas Isolados e de Recente
Contato; e
II - subsidiar a elaboração, alteração e monitoramento dos Planos de Con;ngência.
CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 15. Os recursos, insumos e equipamentos de comunicação e transporte necessários às ações de
atenção à saúde dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato serão garan;dos pela SESAI/MS de
acordo com suas competências ins;tucionais.
§ 1º Os recursos, insumos e equipamentos u;lizados pela FUNAI nas suas a;vidades correntes poderão ser
compar;lhados com a SESAI/MS, caso viável, para apoiar as ações referidas no caput.
§ 2º A SESAI/MS poderá u;lizar nas ações de saúde as estruturas e instalações ]sicas já implantadas pela
FUNAI para a assistência aos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, desde que sejam adequadas a
essa ;nalidade.
§ 3º Na hipótese descrita no § 2º, a SESAI/MS deverá arcar com o custeio rela;vo aos serviços de saúde,
quando couber.

Art. 16. Os primeiros atendimentos de saúde aos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato deverão
contemplar as ações preven;vas previstas no plano de con;ngência.
Art. 17. As ações de saúde direcionadas aos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato deverão ser
acompanhadas por intérpretes e outros pro;ssionais quando for o caso no interior de terras indígenas, nas
Casas de Saúde Indígena e nas unidades de referência do Sistema Único de Saúde.
§ 1º. A previsão con;da no caput deverá ser adotada obrigatoriamente exceto nos casos de comprovada
impossibilidade pela ausência de falantes da mesma língua indígena ou línguas próximas que permitam a
comunicação.
§ 2º. A SESAI disponibilizará colaborador que realize ações de intérprete para realizar o acompanhamento
das ações de saúde.
§ 3º. A FUNAI poderá, em situações especí;cas, disponibilizar intérpretes para apoiar subsidiariamente o
atendimento e as ações de saúde direcionadas aos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato.
Art. 18. Nas situações de remoção de integrantes dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato para a
Casa de Saúde Indígena ou unidades de referência do Sistema Único de Saúde, o deslocamento, a
permanência e o tratamento deverão ser realizados com a agilidade compaOvel com a sua condição
sociocultural e estado de saúde.
§ 1º Deverão ser garan;das condições adequadas de alimentação e alojamento, incluindo o conveniente
isolamento sanitário, bem como a presença de acompanhante e/ou intérprete.
§ 2° A eventual recusa de remoção para tratamento de saúde expressa pelo indígena deverá ser
comunicada à SESAI/MS mediante parecer técnico elaborado pela FUNAI através de um processo de
consulta.
Art. 19. Os integrantes da Equipe de Referência Local e das equipes mul;disciplinares de saúde indígena
destacados para o trabalho com os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato deverão ser quali;cados
de acordo com os princípios, diretrizes e estratégias estabelecidos nesta Portaria.
§ 1º Os integrantes da Equipe de Referência Local e os pro;ssionais de saúde que atuam junto aos Povos
Indígenas Isolados e de Recente Contato deverão manter rigorosamente atualizado o esquema de vacinas,
cabendo ao Distrito Sanitário Especial Indígena o controle.
§ 2º Os integrantes da Equipe de Referência Local e os pro;ssionais de saúde deverão abster-se de atuar
junto aos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato quando apresentarem sinais e sintomas de
doenças transmissíveis.
Art. 20. O planejamento e a avaliação das ações de saúde para os Povos Indígenas Isolados e de Recente
Contato deverão ser realizados de maneira conjunta pelos órgãos e ins;tuições competentes com base em
informações epidemiológicas, socioculturais e demográ;cas.
Art. 21. A FUNAI e a SESAI/MS promoverão o apoio necessário para a ar;culação das instâncias
governamentais brasileiras com as dos governos de países vizinhos, visando à realização de ações de saúde
dirigidas aos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato transfronteiriços.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 22. A SESAI/MS e a FUNAI, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da publicação desta Portaria,
publicarão documento orientador para a elaboração dos Planos de Con;ngência, estabelecimento de

protocolos e atuação conjunta nas ações de atenção à saúde para os Povos Indígenas Isolados e de Recente
Contato.
Art. 23. Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.
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Ministro de Estado da Saúde
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Presidente da FUNAI
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1.

INTRODUÇÃO
O presente documento apresenta o Plano de Conting ncia para Infec o Humana pelo

Novo Coronavírus (COVID-19) para os indígenas de recente contato e isolados do Povo Awa
Guaj , que habitam atualmente as Terras Ind genas Awa, Caru, Alto Turia u e Arariboia,
territórios assistidos pelo Distrito Sanitário Especial Indígena do Maranhão (DSEI-MA) e pela
Frente de Proteção Etnoambiental Awa (FPEA)
Como base legal, segue às orientações e diretrizes estabelecidas respectivamente pelos
governos federal e estadual, atrav s do Plano de Contingência Nacional para Infecção
Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) em Povos Indígenas , da Secretaria Especial de
Sa de Ind gena (SESAI) e do Plano Estadual de Contingência do Novo Coronavírus (COVID19) , da Secretaria Estadual de Sa de do Maranh o/SES-MA, em pleno alinhamento com as
normativas da Portaria Conjunta Nº 4.094, de 20 de dezembro de 2018, que define princípios,
diretrizes e estratégias para a atenção à saúde dos Povos Indígenas Isolados e de Recente
Contato.
Ainda em cumprimento à legislação vigente, a Política Nacional de Atenção à Saúde
dos Povos Indígenas (PNASPI) determina atenção diferenciada aos povos de recente contato e
isolados, com base na diversidade sociocultural e nas particularidades epidemiológicas, com
respeito às especificidades étnicas e culturais, com foco na oferta dos serviços de Atenção
Primária e na garantia de integralidade da assistência.
Assim, o presente plano de contingência tem como principal objetivo sistematizar as
estratégias para enfrentamento do novo coronavírus nas comunidades indígenas do Povo Awa,
visando identificar e definir ações nas áreas de gestão, vigilância epidemiológica e sanitária,
assistência à saúde, diagnóstico e educação em saúde, contemplando os três níveis de resposta
e ações em cada nível, conforme o perfil epidemiológico, buscando também orientar a
comunidade e profissionais de saúde e da FUNAI quanto às medidas de controle e prevenção
necessárias para garantir a integridade física desta população de recente contato e isolados.
Logo, para elabora o deste Plano de Conting ncia espec fico para o Povo Awa das TI s
Awa, Caru, Alto Turiaçu e Arariboia considerou-se sobretudo: os aspectos relacionados à
vulnerabilidade epidemiológica; a rede de 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). Por fim, em termos técnicos, este plano estabelece a adoção de
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instrumentos de classificação de emergência, com referência ao padrão global, que considera
três níveis de respostas: 1. Alerta, 2. Perigo Iminente e 3. Emergência de saúde pública de
importância nacional (ESPIN).
1.1 Objetivo Geral
Articular estratégias coletivas e integradas de atuação dos órgãos públicos responsáveis
pela execução de saúde pública e o órgão indigenista para enfrentamento do novo coronavírus
tendo como público-alvo os indígenas de recente contato e isolados do Povo Awa, com a missão
de sistematizar e estabelecer protocolos e fluxos de atendimentos de pacientes suspeitos e/ou
confirmados de COVID-19, baseados nas diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial de
Saúde (OMS), Ministério da Saúde (MS), Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI),
Secretaria Estadual de Saúde (SES) e Secretarias Municipais de Saúde (SEMUS) dos
municípios de referência para a Saúde Indígena do Povo Awa, em consonância com as
determinações da Portaria Conjunta Nº 4.094, de 20 de dezembro de 2018 e com os Art. 231 e
232 da Constituição Federal/1988, que determina o respeito à autodeterminação e ao modo de
vida dos povos indígenas.
1.2 Objetivos Específicos
Definir as atribuições e competências dos órgãos públicos das esferas federal, estadual
e municipal dentro plano de contingência;
Estabelecer um fluxo de comunicação eficaz entre SESAI, FUNAI, SES-MA e
Municípios para viabilizar a estruturação dos fluxos de atendimento;
Criar protocolos de referência para identificar, notificar e investigar casos suspeitos de
Covid-19;
Organizar o fluxo de vigilância epidemiológica para o diagnóstico dos casos suspeitos
de Covid-19;
Orientar o manejo oportuno de casos suspeitos nas aldeias e em casos de remoção;
Promover ações de educação em saúde com foco na prevenção;
Montar estratégias para reduzir riscos de transmissão do vírus entre os indígenas dentro
das comunidades Awa;
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Estabelecer protocolos e cuidados para redução do risco geral de contaminação por
COVID-19 aos profissionais envolvidos nos atendimentos e protocolos relacionados;
Orientar as equipes da atenção básica a tratar o maior número de casos dentro dos
territórios Awa, evitando remoções e/ou transferências desnecessárias para hospitais e centros
urbanos;
Conscientizar a comunidade, profissionais de saúde e da FUNAI quanto às medidas de
controle e prevenção necessárias para garantir a integridade física desta população de recente
contato e isolados;
Garantir atendimento adequado dentro da rede SUS ao paciente infectado pela Covid19 seguindo os protocolos;
Providenciar leitos exclusivos para em hospitais para pacientes de recente contato e
isolados e;
Assegurar o respeito à diversidade cultural e ao modo de vida do Povo Awa.
1.3 Justificativa
Historicamente, as epidemias e os elevados índices de mortalidade pelas doenças
transmissíveis contribuíram significativamente para a redução da população indígena brasileira
desde o século XVI, que, segundo dados da FUNAI, era de aproximadamente 5 (cinco) milhões
de pessoas neste período e foi reduzida drasticamente. Doenças que afetam o aparelho
respiratório introduzidas nas Américas por não-indígenas, tais como os diversos tipos de gripes,
causaram o extermínio de povos indígenas inteiros e ainda hoje continuam sendo a principal
causa de mortalidade infantil e dos idosos na população indígena.
Nesse contexto, percebe-se que os povos indígenas em geral são vulneráveis às doenças,
mas as etnias consideradas de recente contato e isolados merecem uma atenção ainda maior por
parte do Estado brasileiro, dado ao seu quadro de extrema vulnerabilidade epidemiológica e
social. Segundo a Portaria Conjunta N° 4.094, de 20.12.2018, define-se que os: I - Povos
Indígenas Isolados: povos ou segmentos de povos indígenas que, sob a perspectiva do Estado
brasileiro, não mantêm contatos intensos e/ou constantes com a população majoritária, evitando
contatos com pessoas exógenas a seu coletivo; e II - Povos Indígenas de Recente Contato: povos
ou agrupamentos indígenas que mantêm relações de contato ocasional, intermitente ou
permanente com segmentos da sociedade nacional, com reduzido conhecimento dos códigos ou
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incorporação dos usos e costumes da sociedade envolvente, e que conservam significativa
autonomia sociocultural.

1

Portanto, a implantação de um plano de contingência específico e diferenciado para o
Povo Awa Guajá deve-se ao fato de que existe comprovadamente alta vulnerabilidade biológica
e epidemiológica dos povos indígenas aos diversos tipos de viroses, com destaque às associadas
a infec es das vias respirat rias. No Art. 4 , a Portaria Conjunta determina que as situa es
de contato, surtos e epidemias envolvendo os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato
devem ser consideradas emerg ncia em sa de 2, exigindo a adoção de medidas imediatas e
adequadas para reduzir a morbimortalidade associada à quebra de isolamento ou adoecimento,
aplicada no contexto atual à pandemia da Covid-19.
Segundo um ancião da aldeia Tiracambu, Uritxia Awá, chegou o tempo em que os
Awa conheceram a gripe. Esse tipo de doença não existia antes do branco chegar,
assim, com a invasão de madeireiros e caçadores brancos. Conheceram a gripe, uma
doença que também chegou no interior da floresta, não só na aldeia. Uritxia falou
sobre como pegou gripe pela primeira vez no mato. Todos pegaram e morreram. O
remédio do mato não adiantou. Não tinha doença antes de encontrarmos os brancos.
Quando avistaram os brancos tirando juçara, falaram com eles e pelo ar que saía da
boca dos brancos os Awa já pegaram doença. Antes dos brancos só tinha febre e dor
de cabeça quando as formigas nos picavam. Aí raspavam casca de sapucaia para
banhar e os sintomas desapareciam . Uritxia Aw (Dados de Campo, ISPN, 2018)

Ainda que indígenas e não-indígenas não possuam memória imunológica para a
infecção causada pelo Sars-CoV-2, o problema é agravado em relação às populações indígenas,
em especial aos povos isolados e de recente contato, pela sua 1) vulnerabilidade epidemiológica
para outras doenças que podem ser combinadas à Covid-19, 2) pelas dificuldades de acesso às
comunidades e ao atendimento de saúde nas áreas urbanas; 3) as dificuldades de isolamento e
distanciamento social devido à cultura indígena, baseada no compartilhamento de objetos e
proximidade física e; 4) falta de saneamento adequado nas aldeias.
Acrescenta-se a isso a necessidade de atenção às interações entre populações humanas
e animais em situações de emergência e reemergência de doenças infecciosas, como a Covid19. Segundo dados da OMS, entre 70% e 80% dessas doenças tem origem zoonótica. Os
coronavírus, como o Sars-CoV-2, também causam doenças em espécies animais. O Sars-CoV,
por exemplo, foi transmitida para humanos por gatos selvagens em 2002, assim como o MersCoV foi transmitida por dromedários em 2012.
Não há evidência comprovada de transmissão entre humanos e animais do Sars-CoV-2,
no entanto, uma declaração conjunta de 25 de março de 2020 do Centro Nacional de Pesquisa

1
2

Art, 2°, Inciso I e II, Portaria Conjunta N° 4.094, de 20.12.2018
Art, 4°, Inciso I e II, Portaria Conjunta N° 4.094, de 20.12.2018
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e Conservação de Primatas Brasileiros, Sociedade Brasileira de Primatologia, do IUCN SSC
Conservation Planning Specialist Group, da Sociedade Internacional de Primatologia, da IUCN
SSC Primate Specialista Group e da Comissão Permanente de Proteção dos Primatas Nativos
do Estado de São Paulo, informa que há evidências de infecção in vitro do Sars-CoV-2 em
macacos rhesus saudáveis com compatibilidade e consequente quadro de pneumonia em
primatas não-humanos. Dessa forma, a recomendação conjunta orienta reduzir o risco de
introduzir ou expor primatas ao novo coronav rus . Os primatas n o-humanos são fundamentais
para a cultura awa, sendo o animal de caça preferencial e com grande presença nas casas e
aldeias como xerimbabos. Logo, ainda que não haja evidências definitivas sobre a transmissão
entre humanos e primatas não-humanos deve-se monitorar as conclusões dos estudos e a saúde
dos animais com quem os Awa entram em contato.
2.

CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA

Segundo informações do Plano Estadual de Contingência do Novo Coronavírus
(COVID-19), os tipos de coronavírus mais conhecidos são: Alpha coronavírus 229E e NL63,
Beta coronavírus OC43 e HKU1, SARS-CoV (causador da Síndrome Respiratória Aguda
Grave ou SARS), MERS-CoV (causador da Síndrome Respiratória do Oriente Médio ou
MERS), SARS-CoV-2 (novo coronavírus), sendo que, os primeiros relatos de incidência do
novo coronavírus foram registrados a partir do 31 de dezembro de 2019, na cidade chinesa de
Wuhan, tratando-se de uma nova variante da linha do coronavírus, até então não identificada
em humanos, denominada também de COVID-19. Faz parte de uma grande família viral, que
já é conhecida desde a década de 1960, voltando a ser o foco de preocupação após a
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identificação dos novos casos na atualidade e, principalmente, devido ao rápido processo de
propagação para vários países, dentre eles, o Brasil.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a COVID-19 possui
transmissão comunitária (com alta velocidade) e dentre os casos confirmados da doença, a taxa
de letalidade é, em média, de 3%, geralmente atingindo pessoas com mais de 60 (sessenta) anos
e que já possuem histórico e/ou suscetibilidade às doenças respiratórias, caso em que se requer
maior atenção aos povos indígenas, sobretudo os de recente contato e grupos isolados,
considerados mais vulneráveis.
Conforme dados de cientistas e especialistas da área, o vírus Sars-CoV-2 pode causar
desde um simples resfriado, at o desenvolvimento da chamada S ndrome Respiratória Aguda
Grave (SARS, do ingl s Severe Acute Respiratory Syndrome) e da Síndrome Respiratória do
Oriente Médio (MERS, do inglês Middle East Respiratory Syndrome). Neste contexto, pode-se
afirmar que o mundo está diante de um cenário epidemiológico preocupante de emergência em
saúde pública mundial, causada pelo agente do novo coronavírus, situação declarada pela OMS
como pandemia e, consequentemente pelo governo brasileiro, como estado de calamidade
pública.
Partindo dessa compreensão, e observando as diretrizes nacionais e estaduais propostas
respectivamente pelo Ministério da Saúde/MS, Secretaria Especial de Saúde Indígena/SESAI e
pela Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão/SES-MA, percebe-se ser fundamental a união
de esforços para fins de planejamento e articulação de estratégias destinadas à implementação
das políticas públicas de saúde, no intuito de fazer com que o Sistema Único de Saúde (SUS),
por meio das competências federais e dos estados e municípios, possa contribuir para minimizar
os impactos dessa pandemia.
Nesse viés, as medidas de prevenção e controle de infecção pelo novo coronavírus, em
casos de populações indígenas de recente contato e grupos isolados, devem ser consideradas
prioridades pelo Estado Brasileiro, em face ao seu reconhecido quadro de vulnerabilidade
epidemiológica e, por isso, devem ser implementadas em nível estratégico por gestores públicos
e, no níveis tático e operacional, pelos profissionais que atuam diretamente nos serviços de
saúde em conjunto com os servidores e colaboradores da FUNAI, sobretudo das Frentes de
Proteção Etnoambiental.
Abaixo, consta quadro explicativo da doença:
CARACTERÍSTICAS GERAIS
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Transmissão: Ocorre através do ar (secreções aéreas do paciente infectado) ou por
contato pessoal com secreções contaminadas. Ainda não está claro com que facilidade
o COVID-19 é transmitido de pessoa para pessoa, contudo, outros coronavírus não
são transmitidos para humanos sem que haja uma mutação.
Período de incubação: O tempo de exposição ao vírus e o início dos sintomas é de,
em média, 15 dias (duas semanas).
Sinais e sintomas: Podem variar de casos assintomáticos, casos de infecções de vias
aéreas superiores semelhante ao resfriado, até casos graves com pneumonia e
insuficiência respiratória aguda, com dificuldade respiratória. Crianças de pouca
idade, idosos e pacientes com baixa imunidade, como os indígenas de recente contato
e isolados, podem apresentar manifestações mais graves.
Diagnóstico: A confirmação é feita por meio de exames laboratoriais realizados por
biologia molecular para identificar o material genético do vírus em secreções
respiratórias.
Tratamento: Ainda não há um medicamento específico. A indicação de tratamento
requer repouso e ingestão de líquidos, além de medidas para aliviar os sintomas, como
analgésicos e antitérmicos. Nos casos de maior gravidade como pneumonia e
insuficiência respiratória, suplemento de oxigênio e ventilação mecânica podem ser
necessários.
Vacinação: É importante ressaltar que não há vacina até o momento.
NÍVEIS DE RESPOSTA
Nível 1 - ALERTA: corresponde a uma situação em que o risco de introdução da COVID19 no território seja elevado e não apresente casos suspeitos;
Nível 2 - PERIGO IMINENTE: corresponde a uma situação em que há confirmação de
caso suspeito, conforme previsto no Capítulo IV, Seção I, Artigo 15 da Lei nº 8.080 de 19 de
setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação
da saúde.
Nível 3 - EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL
(ESPIN): Corresponde a uma situação em que há confirmação de transmissão local do
primeiro caso de coronavírus COVID-19 em território nacional.
11

Observação:
Neste plano de contingência serão adotadas medidas de prevenção e controle baseadas nas
indicações previstas no Nível de Resposta 3 ESPIN .
FONTE: Informações baseadas do Plano Estadual de Contingência do Novo Coronavírus (COVID-19), 2020

Por se tratar de uma Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional
(ESPII), de acordo com o anexo II do Regulamento Sanitário Internacional

RSI, sendo,

portanto, um evento de saúde pública de notificação imediata, os casos suspeitos de todo o
estado devem ser notificados imediatamente, em até 24 horas ao CIEVS/MA pelo e-mail:
cievs@saude.ma.gov.br e pelo telefone (98) 3194 6207, inclusive aos sábados, domingos e
feriados.
Trabalha-se então com as definições operacionais de casos, em que são listadas 5
(cinco) possibilidades:
Caso suspeito: corresponde a situações prioritárias, definidas a partir da observação de
critérios clínicos e de critérios epidemiológicos. Observe:

FONTE: Informações baseadas do Plano Estadual de Contingência do Novo Coronavírus (COVID-19), 2020

Caso provável: caso suspeito que apresente resultado laboratorial inconclusivo para
COVID-19 ou com teste positivo em ensaio de pan-coronavírus.
12

Caso confirmado: indivíduo com confirmação laboratorial conclusiva para o COVID19, independente de sinais e sintomas.
Caso descartado: aquele que se enquadre na definição de suspeito e apresente resultado
laboratorial negativo para COVID-19 ou confirmação laboratorial para outro agente
etiológico.
Caso excluído: aquele notificado que não se enquadrar na definição de caso suspeito.
Nessa situação, o registro será excluído da base de dados nacional.

3. CARACTERIZAÇÃO DO POVO AWA-GUAJÁ

FONTE: Registro da Aldeia Juriti, FUNAI, 2020

O povo Awa Guajá, que se autodenomina Awa, é falante de língua da família TupiGuarani. Seu modo de vida e organização social define-se por serem habilidosos caçadores e
coletores. Antes do primeiro contato, na década de 1970, eram nômades e perambulavam por
uma vasta área entre os estados do Pará, do Tocantins e Maranhão. No contexto atual, vivem
apenas no estado do Maranhão, no Complexo formado pelas Terras Indígenas Awá, Caru e Alto
Turiaçu. Também existem grupos que vivem em isolamento voluntário na Terra Indígena
Arariboia. Há referências de isolados em estudo nas Terras Indígenas Alto Turiaçu e Awa,
referências confirmadas nas Terras Indígenas Caru e Arariboia, e grupos de recente contato nas
13

Terras Indígenas Alto Turiaçu, Awa e Caru. Deve ser levado em conta que as Terras Indígenas
Alto Turiaçu, Caru e Arariboia são compartilhadas com outros povos indígenas.
Sua população atual de recente contato é constituída por aproximadamente 500 pessoas,
divididas, respectivamente, nas Aldeias Guajá/Cocal, TI Alto Turiaçu, município de
Araguanã/MA; Aldeias Awa, Cachoeira, Tiracambu e Nova Sam , TI Caru, município de Bom
Jardim/MA e; Aldeia Juriti, TI Awa, município de São João do Caru, todas no estado do
Maranhão. Esses territórios, que ficam no noroeste do Maranhão, são perpassados pelas bacias
dos rios Gurupi, Turiaçu,Caru e Pindaré, e fazem parte do bioma amazônico. Por isso, sofrem
bastante pressão do entorno decorrentes de ações ilícitas, como da indústria madeireira, plantio
de maconha e criação extensiva de bovino, e dos impactos da Estrada Ferro Carajás (EFC) e
diversos povoados, pertencentes a alguns dos municípios com menor IDH do estado.
No período de pós-contato dos Awa, vários elementos se interligam, causando
transformações nas dimensões sociais, culturais, ambientais e econômicas, que têm implicações
diretas no modo de vida das famílias, agravando a situação de: 1. vulnerabilidade
epidemiológica, pois não possuem memória imunológica para doenças introduzidas pelo
contato e; vulnerabilidade alimentar e nutricional, pois as intervenções territoriais e externas
dificultam às práticas tradicionais, como caça e coleta de frutos, e exigem incorporar na
alimentação, elementos que não são tradicionais/comuns, causando assim desequilíbrio nos
hábitos e costumes.
Diante deste contexto de vulnerabilidade é, portanto, necessária ação urgente do Estado
para garantir a proteção dos direitos dos Awa Guajá, estabelecendo medidas para a prevenção
de contaminação nas terras indígenas onde vivem grupos Awa Guajá isolados e de recente
contato, uma vez que uma epidemia como a Covid-19 pode ser fatal para sua existência. Além
disso, o Estado deve estar preparado e realizar planejamento prévio para, no caso de as medidas
de prevenção mostrarem-se ineficientes, ser capaz de conter e mitigar os efeitos da Covid-19.
3.1 Apresentação do Perfil Epidemiológico
Conhecer o perfil epidemiológico, que consiste em um registro de informações utilizado
para identificar o quadro geral de uma população específica, nesse caso, dos indígenas da etnia
Awa Guajá, representa importante instrumento capaz de auxiliar na definição das melhores
estratégias para enfrentamento de doenças em geral e ao combate à COVID-19.
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Nesse sentido, em termos populacionais e de registro dos maiores agravos, tem-se os
seguintes perfis em relação aos indígenas de recente contato da Aldeia Guajá-Cocal da TI Alto
Turiaçu:
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
ALDEIA GUAJÁ-COCAL
Público-Alvo
Crianças Menor de 12 meses
Crianças 12meses a 4anos, 11meses e 29 dias
Gestantes
Hipertensos
Diabéticos
Hipertensos & Diabéticos
Tuberculose
Hanseníase
Idosos
Acamados
Saúde Mental
Mulheres 25 a 64 anos
Total de Famílias
POPULAÇÃO GERAL

Quantitativo
09
28
03
03
0
0
0
0
06
0
0
17
36
150

FONTE: EMSI, Polo-Base de Zé Doca Março/2020

Segundo dados quantitativos do Polo-Base de Santa Inês, a população Awa das Aldeias
Awa, Tiracambu e Juriti possui atualmente o perfil correspondente à planilha abaixo:

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS ALDEIAS AWA, TIRACAMBU E JURITI.
(MARÇO/2020)
PERFIL
ALDEIA AWÁ
ALDEIA
ALDEIA JURITI
TIRACAMBU
Criança <12 m.
12
4
3
Criança 12 meses a 4 anos
36
13
13
Gestantes
9
4
2
Hipertensos
4
0
1
Diabéticos
0
0
0
Hipertenso e diabético
0
0
0
Tuberculose
0
0
0
Hanseníase
0
0
0
Idosos
10
3
6
Acamados
0
0
0
Saúde Mental
5
1
3
15

Mulheres 25-64 anos
Total de Famílias
POPULAÇÃO GERAL

14
49
231

15
14
95

22
15
92

FONTE: EMSI, Polo-Base de Santa Inês/Março/2020

FONTE: EMSI, Polo-Base de Santa Inês/Novembro/2019

Na sequência, tem-se alguns gráficos que mostram a população de idosos e os dados
relacionados às principais doenças identificadas nestas comunidades:

FONTE: EMSI, Polo-Base de Santa Inês/Novembro/2019
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FONTE: EMSI, Polo-Base de Santa Inês/Novembro/2019

Com base nos gráficos, pode-se inferir que as principais doenças que acometem os
indígenas de recente contato da Awa na atualidade são:
Gripe (IVASS SG e SGR)
Verminoses
Diarreias
Leishmaniose tegumentar
Pneumonia
Tuberculose
Infecções de pele
Cáries dentárias
Conjuntivite
Anemia
Pediculose
Dessa forma, ao analisar os gráficos acima, verifica-se que as doenças infecciosas
(como as das vias respiratórias), dermatites, diarreias e parasitismo intestinal (verminoses)
compõem importante fator que causa a morbimortalidade e despontam sobretudo como uma
das principais causas de morbidade ou adoecimento das crianças indígenas menores de cinco
anos de idade, impactando negativamente nos perfis de mortalidade.
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Através da análise dessa conjuntura é possível observar que os problemas intestinais e
de pele podem estar relacionados à falta de condições de saneamento nas aldeias, somada à
crescente degradação ambiental provocada pelas invasões dos territórios Awa por criadores de
gado, madeireiros, à pressão do entorno e ao conhecido impacto causado pelo empreendimento
Estrada de Ferro Carajás, que afeta a qualidade da água, do solo, do ar e contribui para o
afastamento e escassez das caças, frutos, sementes e de peixes.
Outro ponto relevante refere-se às doenças bucais, principalmente cáries, que acometem
principalmente os mais velhos das comunidades. A partir do contato mais frequente com a
sociedade não-indígena, existe uma mudança no padrão alimentar e hoje são comuns alimentos,
particularmente os industrializados, que provocam importantes alterações nos padrões de saúde
bucal, como o maior consumo de açúcar, doces, refrigerantes, entre outros, que facilitam o
surgimento e proliferação das cáries.
Os grupos com menor interferência da sociedade envolvente, com maior
disponibilidade de recursos naturais, maior isolamento geográfico e com menor
modificação em sua forma tradicional de subsistência costumam apresentar melhores
indicadores de saúde bucal do que aqueles que tiveram maior interferência e impacto,
decorrentes do processo de interação com os não indígenas (Arantes, Frazão e Santos,
2010).

Segundo informações do DIASI/DSEI-MA, dada a vulnerabilidade da população
indígena, um dos focos principais de atuação consiste no monitoramento, isto , na Vigilância
dos Casos de Síndrome Gripal (SG), realizada periodicamente em todas as aldeias do Estado.
No ano de 2019 foram registrados 7.152 casos ocorrências de Síndrome Gripal (SG), além
desses, casos mais sérios relacionados à Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)
totalizaram 265 casos registrados, conforme quadro abaixo:

FONTE: DIASI/ DSEI MA/22/03/2020
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Em atenção ao Povo Awa, no mês de março de 2020, tem-se os seguintes dados nas
aldeias da TI s Awa e Caru:

QUANTITATIVO DE PESSOAS COM SÍNDROME GRIPAL (SG)
JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

32

3

85

FONTE: EMSI, Polo-Base de Santa Inês/2020

Número de pessoas com sindrome gripal em 2020
Awá/Tiracambu/Juriti
100
80
60
40

20
0
NÚMERO

FONTE: EMSI, Polo-Base de Santa Inês/2020

Voltando à atenção para as doenças do aparelho respiratório, percebe-se que os
atendimentos por Infecções das Vias Aéreas Superiores (IVAS) foram mais frequentes,
respondendo por um total de quase 65% dos registros em 2019, seguidos pelas dermatites
(20%). Entre os Awa, principalmente os que passaram mais recentemente pelo processo de
contato, existe a preocupação ainda com doenças associadas à pneumonia e à tuberculose.
Embora seja necessário manter a preocupação, percebe-se que essas ocorrências diminuíram no
último ano.
Segundo Paulo Basta, não é demais lembrar que na ausência ou mesmo com um
inadequado diagnóstico, as IVAS podem evoluir para casos de pneumonia e resultar não só no
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aumento da gravidade da doença, como podem evoluir e provocar os óbitos, situação já vista
em 2018, quando ocorreram óbitos de 02 (dois) bebês Awa.
Outra informação que precisa de atenção, em caráter de urgência, refere-se ao quadro
abaixo:
Número crescente de casos relacionados aos:
Partos prematuros
Abortos
Óbitos de nascituros
Observação:
Verifica-se a necessidade de, em caráter de urgência, realizar um diagnóstico
dessa situação. Como orientação, sugere-se a formação de uma equipe
multidisciplinar (antropólogos, indigenistas, psicólogos, linguistas,
geneticistas e outros especialistas nas diversas áreas da medicina) para
formação do diagnóstico para levantamento da situação e para elaboração de
um plano de ação para compreender este cenário e propor medidas que
auxiliem os Awa a modificar esse quadro.
É fundamental:
Investir em campanhas e rodas de conversas periódicas
relacionadas aos cuidados na gravidez em relação ao pré-natal, tempo de
recuperação do corpo entre uma gestão e outra (resguardo), alimentação, entre
outros aspectos capazes de reverter esse quadro.
Criar estratégias para fomentar o fortalecimento das parteiras
Awa e do uso de remédios tradicionais, promovendo um resgate e valorização
cultural.
A elaboração da carteira intercultural da Gestante Awa pode
ser eficaz na realização dos pré-natais, aliando saberes médicos ocidental e do
povo Awa para um processo de parto humanizado.

4.
CARACTERIZAÇÃO DO DSEI-MA E POLOS-BASE DE SANTA INÊS E ZÉ
DOCA (SESAI)
Atualmente, o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS) está organizado em
34 (trinta e quatro) Distritos Especiais de Saúde Indígena (DSEIs). Compete ao DSEI-MA, com
sua coordenação sediada em São Luís-MA, a execução da política de saúde pública na Atenção
Primária em todas as comunidades indígenas do Estado do Maranhão, cabendo-lhe: coordenar,
planejar, supervisionar, monitorar e avaliar a implementação da Política Nacional de Atenção
à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI), em alinhamento com os princípios e as diretrizes do
SUS.
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Segundo dados do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena

SIASI, a

extensão geográfica do Distrito compreende uma população indígena aldeada dinâmica de
37.169 indígenas, residentes em 629 aldeias, distribuídas em 22 (vinte e dois) municípios do
estado do Maranhão e 16 (dezesseis) Terras Indígenas, dentre elas, 4 (quatro) com presença de
povos indígenas de recente contato e isolados (PIIRC), no caso, etnia Awa Guajá.
Em termos de estrutura organizacional, além da coordenação, o DSEI/MA, é composto
pelas seguintes unidades: o Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental Indígena
(SESANI), que tem como atribuições elaborar projetos técnicos de engenharia, hidrogeologia
e arquitetura voltados às ações de saneamento e de edificações de saúde indígena; o Serviço de
Recursos Logísticos (SELOG), que tem como atribuições elaborar o planejamento logístico do
Distrito; 03 (três) Casas de Apoio à Saúde Indígena (CASAI), localizadas em São Luís/MA,
Imperatriz/MA e em Teresina/PI e; 06 (seis) polos-base, localizados em Santa Inês, Zé Doca,
Arame, Amarante, Barra do Corda e Grajaú, implantados com base na Portaria N° 70/MS, de
20.01.2004, do Ministério da Saúde, que determina que:
V - Os Distritos Sanitários Especiais Indígenas devem contar com uma rede
interiorizada de serviços de atenção básica organizada de forma hierarquizada
e articulada com a rede de serviços do Sistema Único de Saúde para garantir a
assistência de média e alta complexidade;
VI - A estrutura do Distrito Sanitário Especial Indígena fica composta pelos Postos de
Saúde situados dentro das aldeias indígenas, que contam com o trabalho do agente
indígena de saúde (AIS) e do agente indígena de saneamento (Aisan); pelos Pólos Base com equipes multidisciplinares de saúde indígena e pela Casa do Índio (CASAI)
que apoia as atividades de referência para o atendimento de média e alta
complexidade; (Art. 1°, V e VI, Portaria N° 70/MS, de 20.01.2004, do Ministério da
Saúde)

Dessa forma, são os Polos-Base de Santa Inês e Zé Doca que atuam diretamente nas
aldeias de recente contato da etnia Awa, realizando periodicamente, através das Equipes
Multidisciplinares de Saúde (EMSI), os serviços de competência da Atenção Básica (Primária).
Em relação aos grupos isolados, como vivem em isolamento voluntário, faz-se necessário
formar uma rede e plano de contingência específico para assegurar assistência adequada face à
iminência de algum contato, destacando-se que a política indigenista oficial no Brasil se assenta
no princ pio da pol tica do n o-contato .
Em relação ao Polo-Base de Santa Inês, cabe a responsabilidade de executar ações de
saúde da seara da Atenção Básica nas aldeias das Terras Indígenas Rio Pindaré (Povo
Guajajara), Caru (território compartilhado entre Guajajara e Awa) e Awa (território de usufruto
exclusivo do Povo Awa). A equipe é composta por 20 (vinte) profissionais ao todo (Anexo I) e
atende uma população indígena de aproximadamente 2.500 indígenas.
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Por sua vez, o Polo-Base de Zé Doca realiza os atendimentos da atenção primária nas
Terra Indígena Alto Turiaçu, que é compartilhada por indígenas Awa, da Aldeia Guajá-Cocal,
e ind genas Ka apor. A equipe

constituída por vários profissionais de saúde (Anexo I), que

atende aproximadamente 150 ind genas Awa e 1.850 Ka apor, totalizando 2.000 pessoas.
5.

CARACTERIZAÇÃO DA FPE AWA/FUNAI
Em 2009, a partir da reestruturação do órgão indigenista, diante da extrema

vulnerabilidade do povo Awa, a FUNAI estabeleceu a implantação da Frente de Proteção
Etnoambiental Awa, ligada à Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente
Contato/CGIIRC, que integra a Diretoria de Proteção Territorial. Abaixo, segue o organograma
que mostra a estrutura organizacional da FPE Awa:

FONTE: Planejamento Estratégico/FPEA/2020

A FPEA é responsável pela execução de ações voltadas para assegurar a proteção dos
territórios e a promoção dos direitos dos indígenas desta etnia, prezando por garantir que a
intervenção do Estado seja específica, diferenciada e que siga a política do não-contato. Nessa
perspectiva, a missão institucional da FPE Awa consiste principalmente em assegurar a
efetividade das políticas de proteção e promover os direitos dos indígenas Awa Guajá, cabendolhe a competência de desenvolver atividades que contribuam para o alcance da plena autonomia
e autodeterminação desse povo, criando estratégias para assegurar a valorização e
reconhecimento de sua organização social, costumes, língua, crenças, tradições, conforme o
artigo 231 da Constituição Federal.
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Internamente, a FPE Awa compõem-se das seguintes unidades: Coordenação, sediada
em São Luís/MA, responsável direta pelas articulações interinstitucionais e pela administração
das demais unidades; Serviço de Proteção Etnoambiental (SEPE), sediado em Santa Inês/MA,
dedicado principalmente aos indígenas de recente contato; Coordenação Técnica Local Awa I
(CTL Awa I), responsável pelas Bases Sul e Norte, na Terra Indígena Awa; CTL Awa II, com
sede em Imperatriz/MA, voltada para assegurar a proteção territorial das áreas de perambulação
dos grupos isolados, da Terra Indígena Arariboia.
O raio de atuação da FPE Awa estende-se por mais de 1.660.394 hectares de áreas
pertencentes às TI s do Complexo Ato Turia u e Arariboia, distribu das em vários municípios
maranhenses, como Zé Doca, Araguanã, Centro Novo do Maranhão, Maranhãozinho, Centro
do Guilherme, Santa Luzia do Paruá, Araguanã, Nova Olinda, Arame, Amarante, Buriticupu,
Bom Jesus das Selvas, Governador Newton Bello, Grajaú, Bom Jardim, São João do Caru,
Santa Inês, Alto Alegre, Arame, Amarante, Buriticupu e Bom Jesus das Selvas.
Compete também à FPE o papel de articulação interinstitucional e o compromisso de
estabelecer redes de proteção aos Awa Guajá, consolidadas através das relações com população
indígenas de outras etnias, aproximadamente 14.200 pessoas, principalmente das etnias
Guajajara e Ka apor, com as quais compartilham os territórios; órgãos governamentais
(IBAMA, Policia Federal, Ministério Público Federal, Justiça Federal, órgãos do governo do
Estado, como SEDUC, SES, SEDIHPOP, SEMA, SAF, secretarias municipais, entre outros) e
DSEI/MA; não-governamentais (ISPN e CTI); empresas da iniciativa privada (Vale,
Equatorial, Tib , etc); associa es ind genas (Wirazu, Maynumi, Ka apor); e movimentos
indígenas (COAPIMA, COIAB, APIB, AMIMA, entre outros). Atualmente, os indígenas Awa
possuem duas associações indígenas que os representam Arari e Kak

e a FPE Awa coopera

e fomenta esse importante processo de fortalecimento institucional, auxiliando-os política e
tecnicamente.
Em relação à saúde, de acordo com o regimento interno da Funai (Portaria 666/PRES
de 17 de julho de 2017), compete à FPEA acompanhar e monitorar a execução das políticas de
saúde pública ofertadas em relação aos indígenas da etnia Awa, na perspectiva de assegurar a
articulação interinstitucional necessária para garantia dos direitos fundamentais previstos na
legislação. Assim, os focos de atuação da FPEA nesta seara dividem-se nas seguintes
estratégias: 1. Acompanhamento e monitoramento periódico dos atendimentos de saúde nas
aldeias (atenção básica), em conjunto com a Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena
(EMSI), Polos-Base de Santa Inês e Zé Doca e DSEI-MA; 2. Acompanhamento e
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monitoramento aos atendimentos fora das aldeias, em casos de média e alta complexidade,
casos que requerem a remoção e/ou internação para hospitais estaduais e municipais e; 3.
Articulação de redes interinstitucionais e fluxos de atendimento no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS) com os órgãos executores da Atenção Primária (SESAI) e Secundária (estado
e municípios) e também com organizações não-governamentais, em caráter de parceria.
6. ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS
Para fins específicos de enfrentamento à infecção humana pelo Sars-CoV-2 e a Covid19, são competências do DSEI-MA e da FPEA:

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA (DSEI-MA)

Competência da Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI):
Promover a conscientização da comunidade sobre as medidas de prevenção e controle
da doença causada pelo Sars-CoV-2;
Identificar na comunidade todas as pessoas, independentemente da idade, que
apresentem febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse seca, dor de
garganta, mialgia, cefaleia, prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas
nasais, entre outros);
Priorizar o atendimento aos indígenas com sintomas respiratórios, em especial aos
idosos, devido a maior vulnerabilidade nessa faixa etária;
Registrar com urgência sinais e sintomas de Síndrome Respiratória Aguda Grave;
Monitorar possíveis sintomas de COVID-19 e investigar a situação detalhadamente;
Realizar o atendimento aos indígenas com suspeita de infecção pela Sars-CoV-2, em
sala privativa, com menor circulação de pessoas, com as portas fechadas e janelas
abertas, ar condicionado desligado;
Promover o isolamento de casos suspeitos e em investigação, conforme protocolos
determinados pelo Ministério da Saúde.
Comunicar imediatamente qualquer caso suspeito ao Polo-Base e Coord. FPEA para
orientações e início das ações de controle e investigação;
Estabelecer fluxo de comunicação regular com o Polo-Base e FPE Awa;
Compreender o fluxo de encaminhamento dos casos suspeitos da COVID-19;
Orientar os indígenas sobre medidas de prevenção, contenção e mitigação da Covid19, conforme orientações do Ministério da Saúde, considerando as especificidades
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culturais dos Awa Guajá, privilegiando o uso de intérpretes e o auxílio de agentes
indígenas de saúde.
Comunicar e explicar aos indígenas, de modo adequado à compreensão intercultural,
sobre os procedimentos e protocolos adotados.
Utilizar os equipamentos de proteção individual (EPIs), principalmente para
assistência aos possíveis indígenas com suspeita de infecção por Sars-CoV-2,
devendo utilizar máscara cirúrgica desde o momento em que forem identificadas na
triagem;
Orientar os Agentes Indígenas de Saúde e Agentes Indígenas de Saneamento;
Trabalhar em conjunto com as equipes de campo da FUNAI;
Fazer o possível para que os atendimentos sejam realizados dentro do território
indígena;
Remover pacientes somente em casos de emergência;
Realizar a desinfecção de materiais em geral, incluindo auxiliar na higienização de
que quaisquer que entram nas aldeias, junto com as equipes de campo da FUNAI.
Competências do Polos-Base e do DSEI-MA:
Implementar, em conjunto com a FUNAI, as a es e estrat gias definidas no Plano
de Contingência para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19) para os
ind genas de recente contato e isolados do Povo Awa Guaj ;
Coordenar às EMSIs para adoção e cumprimento dos protocolos nacionais, estaduais
e internos de prevenção e combate ao novo coronavírus (COVID-19);
Articular fluxos e redes de atendimento de média e alta complexidade no âmbito do
SUS, sob responsabilidade do estado e municípios;
Acompanhar as indicações de quarentena e isolamento de profissionais de saúde,
servidores e colaboradores da FUNAI e indígenas que precisarão entrar em área
indígena nos próximos meses;
Assegurar a manutenção regular de suprimentos (recursos materiais) necessários às
atividades das EMSIs;
Realizar o levantamento, triagem e qualificação das informações repassadas pela
EMSI em relação aos possíveis casos suspeitos e/ou outras situações emergenciais;
Orientar as equipes sobre os procedimentos em caso de emergência;
Manter o diálogo, via meios digitais, com as lideranças e demais membros das
comunidades sobre a importância de evitar o trânsito para os povoados e sedes de
municípios próximos;
Produzir relatórios técnicos e documentos oficiais (memorandos e ofícios) a serem
encaminhados para outros órgãos públicos; e
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Prover os meios necessários para assegurar a efetividade das ações de saúde nas
comunidades indígenas Awa.
FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL AWA

Ações do Nível Estratégico:
Implementar, em conjunto com a SESAI (DSEI-MA), o Plano de Conting ncia para
Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19) para os indígenas de recente
contato e isolados do Povo Awa Guaj ;
Coordenar localmente às equipes de campo da FPEA para adoção e cumprimento dos
protocolos nacionais, estaduais e internos de prevenção e combate ao novo
coronavírus (COVID-19);
Promover articulação interinstitucional com os Polos-Base de Santa Inês, Zé Doca,
Arame e Amarante, CASAI e Coordenação do DSEI-MA (SESAI);
Promover a articulação com a Coordenação Regional do Maranhão (CR-MA) para
acompanhamento da implementação do "Plano de Contingência para a Prevenção ao
COVID-19 para Povos Indígenas" na Terra Indígena Arariboia;
Manter o diálogo periódico com os indígenas da TI Arariboia, com vistas a monitorar
qualquer situação emergencial relacionada aos grupos isolados do Povo Awa;
Fomentar discussões no âmbito da "Comitiva Interinstitucional de Saúde", formada
especificamente por SESAI (Polos-Base de Saúde de Santa Inês e Zé Doca, CASAI
e Coord. do DSEI/MA,), Secretaria de Direitos Humanos e Participação
Popular/SEDIHPOP, Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão/SES-MA,
Secretarias Municipais de Saúde de Alegre do Pindaré, Bom Jardim/MA, São João
do Caru/MA, Santa Inês/MA, Zé Doca/MA para definição, em caráter de urgência,
de uma rede e fluxo de atendimento específico para acolhimento dos indígenas Awa
nos hospitais municipais e estaduais, conforme haja a necessidade de tratamentos
futuros;
Acompanhar as indicações de quarentena e isolamento de servidores, colaboradores
e indígenas que precisarão entrar em área indígena nos próximos meses, sob
orientação dos profissionais de saúde dos Polos-Base de Santa Inês e Zé Doca (DSEIMA);
Efetuar o controle de imunização dos servidores e colaboradores eventuais da FUNAI
e demais instituições que atuam nas comunidades Awa Guajá e montar uma planilha
de acompanhamento regular, com base na Portaria de Autorização de Ingresso em
Área Indígena (Port. n° 177/ PRES/FUNAI, de 16.02. 2006) e Instrução Normativa
n° 01/PRES/FUNAI, de 29.11.1995);
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Assegurar a manutenção regular de suprimentos e itens essenciais aos indígenas e
equipes de trabalho, prezando pelo cumprimento aos protocolos determinados no
plano de contingência em vigência, de modo a evitar a entrada e saída de pessoas das
aldeias;
Realizar o levantamento, triagem e qualificação das informações repassadas pelas
equipes de trabalho da FPEA em relação aos possíveis casos suspeitos e/ou outras
situações emergenciais;
Orientar as equipes de campo sobre as metodologias a serem utilizadas para a
realização de ações periódicas nas aldeias sobre as formas de prevenção dessa doença;
Manter o diálogo, via meios digitais, com as lideranças e demais membros das
comunidades sobre medidas de prevenção, destacando a importância de evitar o
trânsito para os povoados e sedes de municípios próximos;
Produzir materiais, em formato adequado para a compreensão intercultural e
preferencialmente na língua indígena, para orientação e esclarecimentos dos
indígenas acerca dos protocolos e medidas para prevenção, mitigação e contenção da
Covid-19 nas comunidades awa guajá;
Prover os meios necessários para assegurar as atividades operacionais realizadas
pelas equipes de campo da FPEA;
Produzir relatórios técnicos e documentos oficiais (memorandos e ofícios) a serem
encaminhados para outros órgãos públicos e demais unidades internas da FUNAI;
Elaborar planos de trabalho específicos e monitorar os recursos destinados às ações
de prevenção e combate à Covid-19; e
Repassar informações atualizadas para a Coordenação Geral de Índios Isolados e de
Recente Contato (CGIIRC).
Atribuições do Nível Operacional:
Intensificar o controle de acesso e o monitoramento do fluxo de entrada e saída de
indígenas e não-indígenas das TIs Awa, Caru e Alto Turiaçu;
Apoiar as ações em campo desenvolvidas pela Equipe Multidisciplinar de Saúde
Indígena (EMSI) e cooperar no que for necessário;
Monitorar casos suspeitos ou possíveis de COVID-19 nas comunidades indígenas;
Repassar periodicamente informações sobre quaisquer outros possíveis problemas de
saúde para a Coordenação da FPEA e referente às questões ligadas ao controle de
acesso às terras indígenas;
Fazer o levantamento das necessidades de suprimentos para a equipe de trabalho da
FUNAI, profissionais de saúde e para os indígenas e encaminhar, por meios digitais,
à Coord. FPEA para providências;
Prestar apoio logístico e operacional nas seguintes situações: relacionadas às
aquisições e entregas de suprimentos nas comunidades indígenas e para casos de
remoção de pacientes para atendimentos nos hospitais-referência;
Realizar, junto com a EMSI, os procedimentos de limpeza, higienização e
desinfecção de gêneros alimentícios, equipamentos, produtos e materiais de qualquer
espécie provenientes das cidades;
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Efetuar a manutenção e limpeza da estrutura física das casas de apoio das aldeias e
da Base Sul, para receber as equipes de saúde e/ou indígenas, caso seja necessário;
Realizar a melhoria das estradas e dos caminhos de acesso nos locais necessários,
visando dar celeridade às remoções em situações de emergência;
Prestar apoio para a construção e montagem de barracas de campanha para situações
que exijam isolamento;
Cooperar ativamente e sempre que for solicitado com a Equipe Multidisciplinar de
Saúde; verificar nas comunidades, principalmente juntos aos indígenas, se as medidas
adotadas estão tendo resultados positivos (esperados) e, em caso negativo, comunicar
em caráter de urgência à coordenação para fins de avaliação, planejamento e
implementação de ações corretivas.

7. FLUXOS DE ATENDIMENTO, COMUNICAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
Relacionado ao estabelecimento de fluxos de comunicação e atendimento, o primeiro
ponto a considerar é que a SESAI e a FUNAI devem formar uma rede de comunicação
funcional, buscando trabalhar em cooperação para assegurar um atendimento eficaz e de
qualidade ao seu público-alvo. Nesse aspecto,
Compete à SESAI repassar à FUNAI as seguintes informações:
Aspectos técnicos referentes à atenção à saúde do indígena em situação de risco (caso
suspeito), em tempo real;
Relação de nomes que integrarão a Equipe de Referência Central (SESAI e DSEIMA), Equipe de Campo e colaboradores;
Diagnóstico de saúde da etnia e do paciente (perfil epidemiológico, perfil nutricional,
principais causas de morbimortalidade e situação vacinal).
Compete à FUNAI repassar à SESAI as seguintes informações:
Aspectos socioantropológicos do plano de contingência para PIIRC;
Relação dos PIIRC bem como indicativos de grupos que estão na iminência de
contato, designando as prioridades;
FUNAI manterá a SESAI informada quanto às situações dos PII relativas a informes
de avistamentos, possibilidades de quebra de isolamento, dentre outras situações que
envolvam perigo de saúde e vida para os PIIRC;
Informações do complexo cultural/etnia, língua/tronco linguístico, entre outros;
Informações relativas a acesso, meios de comunicação e infraestrutura da FPEA
(material e humana) existentes na região ou em Terras Indígenas com presença de
PIIRC;
Impactos ambientais e perigos a que os PIIRC estão submetidos;
Relação de empreendimentos que impactam os PIIRC e;
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Relação de nomes que integrarão a Equipe de Referência Central (CGIIRC), Equipe
de Campo e colaboradores (FPEA).

Mediante padronização, considera-se que:
O fluxo de atendimento aos casos suspeitos começa nas aldeias, na Atenção Básica,
sob os cuidados da EMSI, que deve imediatamente comunicar a situação ao Polo-Base de
Referência, que, por sua vez, avisará respectivamente ao DSEI-MA e à FPE Awa/FUNAI.
Quando o indígena precisar de atendimentos que envolvam média e alta
complexidade, será referenciado para os hospitais municipais e estadual da rede pública de
saúde. Observação: A FPE Awa, atrav s da Comiss o Especial Interinstitucional COVID-19
e Povos Ind genas , fará articulação com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MA) e Secretaria
de Direitos Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP) para encaminhar e solicitar
celeridade aos atendimentos.
Abaixo, segue descrição e fluxograma da rede SUS de referência para os casos de
SRAG em indígenas assistidos pelos Polos-Base de Santa Inês e Zé Doca:
Polo-Base

Santa Inês

Município de
Referência
Santa Inês/MA
Bom
Jardim/MA
São João do
Caru/MA
São Luís/MA
Zé Doca/MA

Zé Doca
São Luís/MA

Tipo de Referência

Estabelecimento de Saúde

Média e Alta
Complexidade
(M/A)
Média
Complexidade (M)
Média
Complexidade (M)
Média e Alta
Complexidade
(M/A)
Média
Complexidade (M)
Média e Alta
Complexidade
(M/A)

Hospital Municipal Tomaz Martins
Hospital Macro Regional
Hospital Municipal de Bom Jardim
Hospital Municipal de S. João do
Caru
Hospital Presidente Vargas
Hospital Carlos Macieira
Hospital Municipal de Zé Doca
Hospital Presidente Vargas
Hospital Carlos Marceira
FONTE: DIASI/ DSEI MA, 2020

Em ocorrência de casos confirmados e notificados, a comunicação entre a EMSI e a
DIASI/DSEI/MA deve ser imediata e de periodicidade de no máximo 24h da comunidade em
que estiver inserido o caso. A DIASI/DSEI MA realizará a notificação e atualizações à SESAI
com intervalos máximos de 24 horas a contar do primeiro contato, com o Núcleo 1 - SESAI.
Todas as informações e orientações técnicas encaminhadas pela SESAI à DIASI/DSEI/MA,
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s o imediatamente enviadas s EMSI/Polos Base e equipes das CASAI s, via contato eletrônico
e comunicação virtual. A DIASI/DSEI/MA manterá ampla divulgação de materiais educativos
com informações sobre a infecção humana com o coronavírus (COVID-19) entre os demais
setores. Todos os trabalhadores do DSEI/MA devem utilizar os informes e orientações técnicas
oficiais do Ministério da Saúde para subsidiar as ações na assistência. Toda comunicação com
a mídia externa (jornais, rádios, outras instituições, televisão, etc.) deve obrigatoriamente ser
mediada

pela

SESAI

nível

central

Núcleo

de

Comunicação

(comunicação.sesai@saude.gov.br). Para informações mais detalhadas sobre o fluxo, conferir
Anexo III.

7.1 Fluxo de Notificação de Casos Suspeitos, prováveis e confirmados
Tendo como referência o Informe T cnico n 01/2020-SESAI/Ministério da Saúde, de
16 de março de 2020, define-se que:
A notificação imediata deve ser realizada pelo meio de comunicação mais rápido disponível, a
partir do conhecimento de caso que se enquadre na definição de suspeito, como determina a
Portaria de Consolidação Nº 04, anexo V, capítulo I, seção I. Especificamente em relação à
notificação de casos como dos Awa Guajá, população indígena de recente contato e grupos
isolados atendidas pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASI-SUS), a recomendação
da SESAI/MS é:
Para as EMSI que dispõem de acesso à internet nos territórios indígenas, solicita-se o
preenchimento do formulário eletrônico de notificação. Após o preenchimento, o profissional
deve baixar o PDF da ficha de notificação e enviar eletronicamente para a vigilância
epidemiológica municipal ou estadual, para a Divisão de Atenção à Saúde Indígena (DIASI) do
DSEI MA, no e-mail: diasima@saude.gov.br; mirleanes@saude.gov.br e para a SESAI, no email: lista.nucleo1@saude.gov.br;
Para as EMSI que não dispõem de acesso à internet nos territórios indígenas,
recomenda-se que realizem contato (telefônico) com a Divisão de Atenção à Saúde Indígena
(DIASI) do DSEI, fone: (98) 3223-8602, informando os detalhes do caso, que por sua vez irá
realizar a notificação por meio do formulário eletrônico. Após o preenchimento, o profissional
da DIASI deve baixar o PDF da ficha de notificação e enviar eletronicamente para a vigilância
epidemiológica municipal ou estadual e para a SESAI, no e-mail: lista.nucleo1@saude.gov.br;
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7.2 Fluxo de coleta de amostras e envio aos laboratórios de referência para o novo
coronavírus (COVID-19) pactuados nos Planos Municipais/Estadual
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 Contingência Estaduais e/ou
Municipais. 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. Nesse momento, a realização do diagnóstico laboratorial para
detecção do novo coronavírus (COVID-19) está sendo realizado somente nos Centros
Nacionais de Influenza (NIC

sigla em inglês para National Influenza Center).

É importante destacar que a coleta de amostra realizada nas unidades de saúde, UPAs,
Hospitais Públicos e Privados para exames laboratoriais deverá ser encaminhada ao Laboratório
de Saúde Pública do Maranhão

LACEN/MA para os devidos procedimentos de triagem,

acondicionamento e posterior envio à referência nacional para diagnóstico laboratorial.
A realização de coleta de amostra respiratória está indicada sempre que o paciente
atender a definição de caso suspeito de COVID-19 em serviços de saúde públicos e privados.
Nos serviços de saúde PÚBLICOS, as coletas de amostra respiratória seguem as medidas de
precaução para coleta, conforme orientações do LACEN-MA. Uma vez coletada, a amostra
deverá ser encaminhada com urgência para o LACEN-MA.
De acordo com a localização dos Polos-Base, as referências de unidade de coleta como
para detecção do novo coronavírus (COVID-19) serão:
Polo-Base

Unidade de Coleta

Localização

Santa Inês

Hospital Municipal de Bom Jardim

Bom Jardim/MA

Central de Atendimento COVID-19

São João do Caru/MA

Hospital SESP de Zé Doca

Zé Doca/MA

Zé Doca

FONTE: DIASI/ DSEI MA, 2020

8. RECURSOS NECESSÁRIOS
A implantação das ações deste plano requer a aquisição de recursos materiais para
garantir os serviços de assistência médica da SESAI e apoio logístico necessário da FUNAI; de
recursos humanos, neste caso, prestados nas aldeias pela EMSI e pelas equipes de campo da
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FPE Awa; e na média e alta complexidade, pelos profissionais de saúde dos hospitais
referenciados.
Em primeiro plano, é necessário ter os seguintes itens que são considerados básicos ao
combate e prevenção à COVID-19:
Recursos materiais para atendimentos (EMSI)

01

Máscara padrão de segurança N95/PFF2/N99/N100/ PFF3
Máscara cirúrgica
Protetor ocular ou protetor de face
Luvas
Capote/ avental/ jaleco
Sabão líquido
Álcool em gel
Álcool 70%
Saco para descarte de resíduo contaminado
Higienizantes para o ambiente
Touca
Em segundo plano, são necessários outros recursos materiais, específicos para atender

o serviço prestado pela FUNAI, para apoio técnico, logístico e operacional prestados pela FPE
Awa nas comunidades indígenas do Povo Awa, conforme consta no Anexo IV.

9. PROTOCOLOS DE QUARENTENA
Informações da base legal:
Considerando Lei nº 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas de
enfrentamento de Saúde Pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019; considerando o Decreto nº 35.672 de 19 de março de 2020, que
declarou estado de calamidade pública no Estado do Maranhão em virtude da existência de
casos suspeitos de contaminação pela COVID-19; considerando o Decreto 9.010 de 23 de
março de 2017, que no seu Anexo I, artigo 2º, item IX, estabelece como finalidade da Fundação
Nacional do Índio exercer o poder de polícia em defesa e proteção dos povos indígenas;
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considerando a Portaria Conjunta nº 4.094 de 20 de dezembro de 2018 que define princípios,
diretrizes e estratégias para a atenção à saúde dos Povos Indígenas Isolados e de Recente
Contato; considerando a Portaria nº 419/PRES de 17 de março de 2020, que estabelece medidas
temporárias de prevenção à infecção e propagação do novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito
da Fundação Nacional do Índio, e que no seu artigo 3º determina que o contato entre agentes
da FUNAI, bem como a entrada de civis em terras indígenas devem ser restritas ao essencial de
modo a prevenir a expansão da epidemia; considerando o Ofício Circular nº
3/2020/MA/DSEI/SESAI/MS de 20 de março de 2020, que dá orientações acerca da circulação
de pessoas nas aldeias indígenas no Estado do Maranhão; considerando o disposto no Informe
Técnico nº1/2020 da Secretaria Espacial de Saúde Indígena do Ministério, devido as
peculiaridades socioculturais e vulnerabilidade epidemiológica dos povos indígenas isolados e
de recente contato, há a necessidade de medidas de isolamento para profissionais de saúde e
membros da Funai antes do ingresso nos territórios onde vivem esses povos; e considerando
que há perigo iminente de surto ou epidemia em populações indígenas de Recente Contato,
recomenda-se as medidas a seguir, que devem ser estendidas aos indígenas em trânsito.
O isolamento objetiva a separação de pessoas sintomáticas ou assintomáticas, com
suspeita ou não de contaminação, em investigação clínica e laboratorial, de maneira a evitar a
propagação da infecção e transmissão. O DSEI-MA deverá disponibilizar profissional para
acompanhamento e indicação das medidas, conforme a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020
do Ministério da Saúde.
1. A Frente de Proteção Etnoambiental Awa e o DSEI-MA definirão os serviços
essenciais a serem mantidos nas aldeias, de modo a garantir a segurança dos
territórios, a segurança alimentar das comunidades e o atendimento de saúde.
Aqueles que tiverem a necessidade de ingressar nas terras indígenas deverão
antes submeter-se à teste para Covid-19, seguindo protocolos da Secretaria de
Estado da Saúde do Maranhão. No caso de indisponibilidade de testes deverão
seguir protocolo de prevenção com isolamento antes do ingresso em terra
indígena com a presença de indígenas isolados e de recente contato do povo Awa
Guajá, mesmo que estiverem assintomáticas.
2. Todos aqueles que forem ingressar em terras indígenas deverão ser avaliados
por médico ou agente sanitário para verificar a suspeita ou possibilidade de
apresentarem Covid-19. As definições de casos suspeitos e prováveis deverão
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seguir os planos de contingência da SESAI, conforme orientações do Ministério
da Saúde e da Anvisa.
3. A FUNAI e a SESAI, com a possibilidade de parceria com outras instituições
públicas ou privadas, fornecerão local para o isolamento dos profissionais e
indígenas em trânsito. O espaço deverá oferecer condições adequadas para
garantir o isolamento, conforto e condições sanitárias para a implementação das
medidas de prevenção à Covid-19 recomendadas pelo Ministério da Saúde.
4. A entrada de pessoas no local de isolamento ocorrerá em grupos com número de
pessoas a ser definido pela SESAI e FUNAI, conforme orientações de médico
ou agente sanitário, e só serão admitidas novas entradas após o encerramento do
período de isolamento.
5. As escalas de trabalho deverão ser adaptadas para garantir o cumprimento do
período de isolamento antes do ingresso em terra indígena.
6. A liberação para ingresso em terra indígena se dará apenas no caso de a pessoa
em trânsito não apresentar sintomas de Covid-19 no período de isolamento e
após avaliação de médico ou agente sanitário. No caso de uma pessoa apresentar
sintomas, deverá ser separada das demais e seguir os protocolos de isolamento
determinados pelos protocolos definidos pelo Ministério da Saúde e demais
normativas pertinentes. Nesse caso, a contagem do período de 7 dias de
isolamento é reiniciada para aqueles que estiverem no local.
7. Deverá ser garantida alimentação, materiais de higiene, materiais para
desinfecção (álcool e água sanitária), água, energia elétrica e conexão à internet
no espaço reservado para o isolamento.
8. A FPEA e o DSEI-MA, com a possibilidade de apoio de instituições parceiras,
deverão disponibilizar um veículo, com motorista e combustível, para ficar à
disposição do espaço de isolamento. O motorista deverá tomar as precauções e
usar os equipamentos necessários para evitar contaminações. O veículo deverá
ser higienizado antes e depois de todas as viagens. Todos os objetos e produtos
fornecidos, inclusive embalagens, deverão ser higienizados adequadamente com
álcool ou solução de água sanitária.
9. Todos que estiverem em isolamento deverão seguir protocolos de prevenção à
Covid-19, conforme orientações do Ministério da Saúde.
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10. As medidas de isolamento deverão ser adotadas até que o risco de epidemia ou
surto cessem, conforme orientações do Ministério da Saúde.
Nessa linha, a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020 determinou no Art. 4º a
implantação da medida de quarentena, obrigatória para os profissionais de saúde, servidores da
FUNAI e indígenas em trânsito, com o objetivo de garantir a manutenção dos serviços de saúde
em local certo e determinado. A quarentena trata-se então de medida restritiva para o trânsito
de pessoas, que busca evitar e/ou minimizar a velocidade de transmissão do novo coronavírus.
O Informe Técnico n° 01/2020, da Secretaria Especial de Saúde Indígena, do Ministério
da Saúde informa que:
Não obstante, para os povos indígenas isolados e de recente contato, considerando o
que preconiza a Portaria Conjunta nº 4.094, de 20 de dezembro de 2018, assinada pelo
Ministério da Saúde e pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), considerando as
peculiaridades socioculturais e a vulnerabilidade epidemiológica dessas populações,
e considerando os Planos de Contingência para Surtos e Epidemias em populações
indígenas de recente contato, a SESAI reforça a necessidade da implementação das
medidas de quarentena para profissionais de saúde e membros da FUNAI antes do
ingresso a esses territórios indígenas (Informe Técnico n° 01/2020)

Cabe frisar que devido ao estado de calamidade pública, sua implantação possui força
de lei, ou seja, caso não seja cumprida pelos profissionais que irão atuar nas áreas indígenas, é
passível de aplicação de diferentes tipos de punições legais, dentre eles, multas e reclusão.
A quarentena possui dois períodos distintos, que são de 7 (sete) para assintomáticos e
14 (quatorze) dias corridos para sintomáticos, obedecendo as orientações médicas e a
necessidade da Administração Pública.
Em termos de organização, definiu-se que:
O ingresso de pessoas na unidade de apoio para cumprimento do período de quarentena
será fixado somente em um dia específico da semana;
Caso outra pessoa entre em dia diferente do estabelecido, os demais terão que reiniciar
o processo de quarentena, devido ao risco de contaminação;
Na unidade de apoio, será definido um profissional para monitorar a quarentena;
Cada ingressante terá que assinar um Termo de Responsabilidade (em anexo),
constando a data de início e final do período;
A permissão de ingresso será concedida somente mediante a apresentação do Termo de
Autorização, comprovando a realização da quarentena;
Na unidade de apoio será recomendado que os ingressantes participem de cursos,
treinamentos e palestras educativas, em plataformas on-line, sobre o novo coronavírus;
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Todos farão os testes para COVID-19, para garantir o não-contágio;
Será realizada a verificação do controle imunológico, isto é, checagem das carteiras de
vacinação de todos nesta unidade.
Em resumo, tem-se a relação descrição abaixo:
Protocolos de condutas para os profissionais de saúde em quarentena
Uso de máscara e realização de lavagem das mãos ou uso de álcool gel (se as mãos
não estiverem visivelmente sujas) após tocar superfícies.
Ao espirrar utilizar a dobra do antebraço como barreira para impedir a dispersão de
aerossóis e gotículas contendo vírus.
Não realizar a limpeza da casa com vassouras para não ocorrer dispersão de partículas,
mas com pano úmido e solução contendo cloreto a 10% ou equivalente, em sentido único
(segundo protocolos de limpeza).
Fazer o teste para covid-19.
Permanecer no quarto, em isolamento.
Não dividir objetos pessoais, talheres, pratos, copos, lençóis, colchas de camas, entre
outros.

10. PROTOCOLOS DE VIGILÂNCIA

Seguiremos neste Plano de Contingência as recomendações do Plano de Contingência
Nacional, considerando a confirmação e transmissão local de coronavírus (COVID-19) no
Estado do Maranhão e a declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional (ESPII) pela Organização Mundial de Saúde (OMS), previsto no Decreto nº 7.616
de 17 de novembro de 2011, que define em seu Artigo 4º que a declaração de ESPIN será
efetuada pelo Poder Executivo Federal, por meio de ato do Ministro de Estado da Saúde, após
análise de recomendação da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, nos
casos de situações epidemiológicas.
Contudo, os níveis de reposta e medidas correspondentes serão adaptados às condições
e cenários locais, conforme orientação do Informe Técnico nº 4/2020 da Secretaria Especial de
Saúde Indígena do Ministério da Saúde, que coloca que:
É fato que nem todas regiões apresentam o mesmo nível de transmissão. [...] Ainda
que se tenha declarada a transmissão comunitária do coronavírus no Brasil, até o
momento não há confirmação desse tipo de transmissão nas aldeias indígenas. Assim
a definição de casos deve ser estabelecido neste Informe. (SESAI, 2020)
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No Anexo II estão relacionados cenários possíveis de transmissão, com níveis de
resposta e medidas de vigilância, assistência, controle, comunicação de risco e gestão
correspondentes. A seguir, elencamos as medidas a serem adotadas tão logo seja verificado o
risco de surto ou epidemia.
Vigilância em Saúde
Divulgar aos Polos-Base, EMSI e CASAI s as normas e diretrizes atualizadas do
Ministério da Saúde para a prevenção e controle da infecção humana pelo novo coronavírus;
Divulgar amplamente materiais de educação em saúde para os trabalhadores das
EMSI e da FPE Awa;
Medidas de Contenção da COVID-19 pelo Serviço de Edificações e Saneamento
Ambiental Indígena SESANI/MA
Os servidores e técnicos que desenvolvem as ações de manutenção dos Sistemas de
Abastecimento de Água (SAA), continuarão atendendo somente se o abastecimento estiver
paralisado, com equipe reduzida, atendendo as orientações da DIASI-MA;
Suspender a prestação dos serviços não-essenciais (como obras), caso haja empresa
prestando serviços através de contratos. Obs.: Tal medida minimiza os riscos de contágio
pela interação entre os trabalhadores e indígenas.
Vigilância nos municípios e Estado
Disponibilizar equipes de resposta rápida para a investigação de casos confirmados
da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), em apoio ao DSEI-MA.
Divulgar amplamente materiais de educação em saúde, em formatos gráficos, fonográficos e
audiovisuais, para os trabalhadores da área de saúde dos estados, municípios e do DSEI-MA.
Medidas de controle de infecção
Orientar os serviços de saúde quanto às medidas de prevenção e controle de infecção
para casos suspeitos ou confirmados de infecção, conforme orientações da ANVISA.
Vigilância sanitária: medidas de saúde em pontos de entrada em terras indígenas
Adotar medidas adicionais estabelecidas pela OMS, como avaliação prévia de
sintomáticos ou assintomáticos para entrada em terras indígenas;
Intensificar o controle de acesso às Terras Indígenas Awa, Caru e Alto Turiaçu, sob
responsabilidade da FPE Awa;
Criar mecanismos para evitar a entrada e saída de não-indígenas, incluindo os
profissionais de saúde e da FPE Awa da área indígena;
Fazer o monitoramento e a sensibilização do entorno (FUNAI e SESAI);
Suspender a realização de reuniões institucionais nas aldeias;
Orientar os indígenas a permanecerem nas aldeias e evitar os deslocamentos para
povoados e municípios próximos;
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Evitar a participação de indígenas em agendas externas, as quais exijam translado
para centros urbanos e/ou com grande aglomeração de pessoas;
Suspender o ingresso em área indígena por pesquisadores, jornalistas, entre outros;
Paralisar todas as obras em curso nas comunidades Awa;
Recomendar a suspensão de aulas nas escolas no período crítico;
Informar as equipes da FUNAI sobre os procedimentos ligados à prevenção e controle
à infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
Promover a distribuição de material informativo atualizado, culturalmente adequado
e na língua Awa, às comunidades;
Reforçar junto às equipes multidisciplinares de saúde indígena a necessidade de
vigilância para a COVID-19, em caráter de urgência, em áreas fronteiriças em terras e
territórios indígenas.
Comunicação de risco
Informar através de Notas Técnicas e/ou e-mails, as medidas a serem adotadas pelos
trabalhadores do Polos-Base, FPE Awa e pela população assistida;
Divulgar amplamente os boletins epidemiológicos da infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19) nas comunidades Awa;
Intensificar as atividades educativas para a população indígena, com divulgação das
informações atualizadas sobre a doença e medidas de prevenção, por meio de materiais
informativos, palestras, visitas domiciliares e rodas de conversa;
Traduzir para língua indígena Awa, sempre que possível, materiais informativos
sobre a doença e medidas de prevenção.
Gestão
Promover ações integradas para enfrentamento deste vírus entre municípios, Estado,
DSEI-MA, FUNAI e outros órgãos governamentais e não-governamentais, para fins de
articulação de ações nas áreas de vigilância em saúde, assistência médica, prevenção e
controle do 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 - ESPIN.
Promover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e controle
do vírus Sars-CoV-2.
Acompanhar a execução das ações voltadas para esta população indígena constantes
nos Planos de Contingência municipais e estadual.
As demandas de manutenção dos Sistemas de Abastecimento de Água SAA serão
reavaliadas, sendo mantidos apenas ações emergenciais de abastecimento (como consertos
de canos, facilitando assim o acesso à água o mais próximo possível das casas).
A FUNAI manterá em área somente equipes de trabalho que estejam atuando
diretamente em ações emergenciais, neste caso, ligadas ao apoio logístico, operacional e
estratégico de prevenção e combate ao vírus e de proteção territorial, com foco no controle
de acesso às terras indígenas, trabalhando em articulação com a SESAI.
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11. PROTOCOLOS DE REMOÇÃO
Seguindo o princípio da resolutividade, constante no Inciso VI da Portaria Conjunta n°
4.094, deve-se priorizar os procedimentos dentro do território indígena evitando, sempre que
possível, a remoção de paciente Awa para os hospitais sedeados nos centros urbanos.
Dessa forma, apenas em casos graves e que extrapolam o nível de atenção local
oferecida pelas equipes de saúde, devem ser realizadas a remoção para a rede SUS de média ou
alta complexidade. Esta deve ser realizada a partir de consulta e consentimento dos indígenas
envolvidos, cabendo aos profissionais de saúde da EMSI e da FPEA esclarecer os motivos para
o paciente, família e para a comunidade indígena, em linguagem adequada, com o apoio de
intérprete para facilitar a comunicação.
Em respeito ao modo de vida Awa, deve-se manter um fluxo de comunicação periódico
com a comunidade para fins de informação sobre o paciente. Lembramos que poucos indígenas
Awa possuem domínio da língua portuguesa, por isso é importante verificar se de fato a
mensagem passada está sendo compreendida, sendo fundamental a atuação de um intérprete
para auxiliar nesse fluxo.
Segundo o Protocolo de Manejo Cl nico para o Novo Coronav rus do Minist rio da
Saúde, é necessário adotar algumas medidas para o atendimento pré-hospitalar de urgência, isto
é, para o transporte interinstitucional de casos suspeitos ou confirmados, sendo elas:
Isolar precocemente pacientes suspeitos durante o transporte. Os mesmos
deverão utilizar máscara cirúrgica todo o momento, desde a identificação até
chegada ao local de isolamento;
Melhorar a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o
transporte;
Utilizar Equipamento de Proteção Individual (EPI) quando em contato com
o caso suspeito;
Realizar higiene das mãos com preparação alcoólica frequentemente;
Orientar pacientes e possíveis acompanhantes quanto à importância da
higienização frequente das mãos;
Comunicar imediatamente aos profissionais dos serviços de atendimento
ambulatorial ou pronto atendimento se caso suspeito ou confirmado;
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.
Reforçar a provisão de todos os insumos (máscaras cirúrgicas, máscaras
N95, sabonete líquido ou preparação alcoólica, lenços de papel, avental
impermeável, óculos de proteção e luvas de procedimento) do veículo de
transporte. (Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus, MS,
2020)
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No caso dos indígenas Awa, a responsabilidade de conduzir os pacientes compete à
EMSI, se necessário, com o apoio da FUNAI, atendendo às recomendações de controle e
preven o ao v rus, que se estendem desde

utiliza o dos EPI s at os cuidados com a

higienização dos veículos para deslocamento. É necessário ter atenção também aos possíveis
acompanhantes, destacando que essa etnia, por ser de recente contato, é muito vulnerável.
Preferencialmente, o paciente deve ser acompanhado pelo médico de área e enfermeiro e/ou
técnico de enfermagem que integre a equipe de trabalho multidisciplinar.
Para fins de atendimento, o paciente será transferido para o Hospital de Referência
constante no fluxo estabelecido, devendo receber o tratamento médico adequado, com respeito
à diversidade cultural e ao modo de vida desse povo. Deve-se recomendar aos hospitais a
necessidade de manter a dieta dos Awa mais próxima possível à realidade e das condições da
aldeia.
Observação: A SESAI deverá comunicar à FUNAI, em caráter de urgência, qualquer
remoção de indígena de recente contato das aldeias nesse período, em tempo real. Esta
constitui uma medida emergencial e preventiva porque os hospitais, sedeados em centros
urbanos, representam potenciais locais de risco de contágio e, por isso, deve-se montar
estratégias conjuntas para minimizar o risco, incluindo a adoção dos protocolos de quarentena
após alta hospitalar.

12. SALA DE SITUAÇÃO
Em conformidade com o Art. 12, da Portaria Conjunta Nº 4.094, de 20 de dezembro de
2018, será implantada a Sala de Situação, que constitui um espaço coletivo interinstitucional
para discussões estratégicas relacionadas ao plano de contingência, no intuito de subsidiar a
tomada de decisões dos gestores em relação à ação das equipes locais diante do enfrentamento
à pandemia do novo coronavírus, para que não atinja o povos indígenas isolados e de recente
Contato do Povo Awa.
Nesse sentido, esse espaço serve principalmente para compartilhamento e
sistematização de informações, facilitando os diálogos interinstitucionais e a tomada de
decisões dos gestores, facilitando a orientação das ações das equipes locais, no sentido de dar
agilidade as respostas nos casos de emergências. Sua implantação não substitui as competências
da SESAI/MS (DSEI/MA) e da FUNAI/MJSP (FPEA) no tocante à promoção e proteção dos
direitos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, no caso povo Awá Guajá,
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reforçando a atuação desses órgãos, trazendo novos atores institucionais e colaboradores que
podem contribuir no enfrentamento dessa epidemia.
Assim, enquanto Sala de Situação, optou-se por estruturar uma unidade, a qual estamos
denominando de Comiss o de Gerenciamento de Risco Awa , composta por representantes
dos níveis centrais e locais (CGIIRC e FPEA) SESAI/MS (PIIRC, DSEI-MA, Polos-Base de
Santa Inês e Zé Doca), SEDUC, SES-MA e SEDIHPOP, alguns membros locais de referência
das secretarias municipais de saúde de São João do Caru, Zé Doca, Santa Inês, Alto Alegre do
Pindaré e Bom Jardim, e ISPN. Cabe destacar que, com exceção dos representantes da CGIIRC
e SESAI, todos os demais membros já fazem parte da Comitiva Interinstitucional de Saúde do
Povo Awa. No Anexo VII, consta a relação dos membros da Comiss o de Gerenciamento de
Risco Awa Enfrentamento COVID-19 .
Em termos estratégicos, a Sala de Situação será coordenada por pontos focais
indicadas (os) pela FUNAI e SESAI, com uma coordenação compartilhada entre
FUNAI/CGIIRC/FPEA e SESAI/DSEI/MA. As reuniões podem ser presenciais ou on-line. No
caso das presenciais, serão realizadas preferencialmente em São Luís, Santa Inês ou Imperatriz,
a depender da necessidade, e podem ser convocadas pela coordenação, de acordo com a
necessidade. É importante manter o registro documental dos encaminhamentos de cada reunião
da sala de situação.

13. PROTOCOLOS DE CONDUTAS (EMSI

FPEA)

Baseados na Nota Técnica N° 01/2020 da Secretaria Estado de Saúde/SES-MA, de
18.03.2020, que estabelece as Orienta es t cnicas e recomenda es para os trabalhadores e
empregadores quanto aos cuidados com a pandemia de COVID-19 , define-se enquanto
protocolo de conduta para a Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI) e
servidores/colaboradores eventuais da FPE Awa:
Evitar contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas;
Realizar lavagem frequente das mãos, especialmente após contato direto com pessoas
doentes ou com o meio ambiente;
Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;
Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
Higienizar as mãos após tossir ou espirrar;
Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;
Manter os ambientes bem ventilados;
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Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;
Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou
criações;
Cumprir devidamente o protocolo de quarentena;
Prezar pela utilização de EPI s;
Agir com presteza e cortesia;
Manter diálogo com a comunidade;
Repassar informações frequentemente para DSEI-MA e FPEA;
Circular informações sobre prevenção e formas de controle;
Fazer o possível para efetuar os atendimentos na aldeia;
Verificar a forma adequada de promover o isolamento dos casos suspeitos;
Prescrever a remoção de indígenas somente em caso de urgência;
Atualizar a comunidade sobre a situação de saúde dos pacientes removidos;
Respeitar a diversidade e o modo de vida do Povo Awa;
Integrar, sempre que possível, medicina tradicional com medicina ocidental;
Evitar deslocamento para área de risco e de aglomeração populacional;
Quando em cumprimento de escala de serviço nas aldeias, permanecer somente nas
aldeias, exceto para atendimentos e apoios necessários em situações emergenciais; e
Incentivar a higienização das mãos pela população para prevenir infecções diversas,
considerando a utilização adequada do álcool a fim de evitar acidentes, principalmente
entre as crianças e idosos.
A adoção dos protocolos de conduta obedece a Política Nacional de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT) instituída através da Portaria nº 1.823/2012, (Portaria
de Consolidação do SUS nº 02), prezando o emprego efetivo de ações de Atenção Integral à
Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, dando ênfase na vigilância, visando a promoção e a
proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade.
Justifica-se porque são inúmeras as classes de trabalhadores que estão expostas a
diversos riscos nas atividades laborais, principalmente os trabalhadores que atuam nos serviços
de saúde, pois apresentam um maior risco de exposição, contaminação e infecção por agentes
biológicos patogênicos, incluindo COVID-19.
Assim, é essencial a adoção de medidas de prevenção e controle durante todas as etapas
de atendimento a casos suspeitos ou confirmados: antes da chegada do paciente ao serviço, na
triagem e espera do atendimento, e durante toda a assistência prestada, ofertando, se necessário,
máscara cirúrgica aos suspeitos e acompanhantes. Nesse sentido, no caso dos serviços de
atenção básica nas aldeias, é crucial que os profissionais da EMSI Awa Guajá sigam estas
orientações:
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EMSI Awa-Guajá
Realização da lavagem das mãos e desinfecção com álcool gel antes de entrar e iniciar
as atividades em campo.
Realização de desinfecção e assepsia de materiais de acordo com suas especificidades
antes de enviá-los para dentro da área indígena.
Uso de máscara ao atender os pacientes com queixas respiratórias.
Sempre lavar as mãos antes e após realização de procedimentos e entre um paciente
e outro.
Realização da limpeza e desinfecção dos objetos e materiais dos postos de trabalho
após a jornada de trabalho diária.
Não realizar a limpeza da unidade de saúde com vassouras para não ocorrer dispersão
de partículas, mas com pano úmido e solução contendo cloreto a 10% ou equivalente, em
sentido único (segundo protocolos de limpeza).
Ter acesso ao exame e ao o resultado para o teste para COVID-19 antes de entrar nas
comunidades.
Em relação aos servidores e colaboradores da FUNAI, cabe especificamente os
seguintes protocolos de conduta:
Equipes de campo FPE Awa
Monitorar o controle de acesso às terras indígenas;
Cooperar ativamente com as equipes de saúde;
Promover e ajudar nos diálogos com as comunidades; e
Prezar pela garantia dos direitos indígenas.
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ANEXO I
FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO
1.

Conforme estabelece o Plano de Contingência do DSEI-MA, tem-se o seguinte

fluxograma:

FONTE: DIASI/ DSEI MA, 2020
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ANEXO II
POSSÍVEIS CENÁRIOS E NÍVEIS DE RESPOSTA

Os níveis de resposta no presente Plano de Contingência baseiam-se nos critérios do
Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19)
do Ministério da Saúde e do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19) em Povos Indígenas da Secretaria Especial de Saúde Indígena.
Aplicam-se à situação da Infecção Humana pelo novo Coronavírus nas aldeias e
terras indígenas onde vivem os Awa Guajá, isolados ou de recente contato. Neste viés, as
medidas estabelecidas neste Plano de Contingência devem levar em conta as orientações dos
planos mencionados e do Plano Estadual de Contingência do Novo Coronavírus (COVID-19)
da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, a Lei nº 13.979 de 6 de fevereiro e 2020 que
dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, e a Portaria nº 454 de
20 de março de 2020 do Ministério da Saúde que declara em todo território nacional o estado
de transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19).
Segundo orientações do Ministério da Saúde, a avaliação do risco do novo Coronavírus
deve levar em conta:
Transmissibilidade da doença, como seu modo de transmissão, eficácia de
transmissão entre reservatórios para humanos ou humano para humano, capacidade de sustentar
o nível da comunidade e surtos;
Gravidade clínica da doença, como complicações graves, internações e mortes;
Vulnerabilidade da população, incluindo imunidade pré-existente, grupos-alvo
com maiores taxas de ataque ou maior risco de graves doenças;
Disponibilidade de medidas preventivas, como vacinas e possíveis tratamento; e
Recomendações da Organização Mundial da Saúde e evidências científicas
publicadas em revistas científicas.
As medidas de reposta são apresentadas nos seguintes eixos: medidas de controle de
infecção, assistência, assistência farmacêutica, vigilância sanitária (medidas de saúde em
pontos de entrada em terras indígenas), comunicação de risco, gestão. A gestão deverá
possibilitar a implementação das medidas recomendadas para cada cenário e nível de alerta,
sob coordenação da Sala de Situação.
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Os riscos devem ser avaliados e revistos periodicamente pela Sala de Situação, 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.
De acordo com Boletim Epidemiológico nº 5 da Secretaria de Vigilância em Saúde do
Ministério da Saúde de 24 de março de 2020:
O número básico de reprodução do SARS-CoV-2 foi estimado em 2,74 (2,47 3,23)
(1), o que significa que, para cada caso, espera-se que ocorram em média de 2 a 3
casos secundários, quando introduzido em uma população totalmente susceptível.
Outro parâmetro relevante é o tempo para duplicação da epidemia, que no momento
encontra-se entre 1,7 a 2,93 dias (2). Considerando o elevado R0 e o curto tempo de
duplicação quando comparado a Influenza, a epidemia tende a apresentar uma
concentração expressiva de casos um curto espaço de tempo. (Boletim
Epidemiológico nº 5/2020/MS)

A Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde recomenda, por meio
do Informe Técnico nº 1/2020 que, considerando a reconhecida vulnerabilidade das populações
indígenas às doenças respiratórias, sejam implementadas medidas restritivas à entrada de
pessoas nas aldeias indígenas, em função do risco de transmissão pelo novo coronavírus.
Conforme disposto no artigo 3º da Portaria Conjunta nº 4.094, de 20 de dezembro, deve-se
reconhecer em relação à saúde dos povos indígenas isolados e de recente contato sua
vulnerabilidade social e epidemiológica em face da maior suscetibilidades ao adoecimento e à
morte. Soma-se a isso a vulnerabilidade do sistema de saúde e as dificuldades de acesso ao
atendimento médico nas proximidades das terras indígenas e aldeias onde vivem os Awa Guajá,
que é seriamente agravada no caso de uma epidemia que, como tem demonstrado casos
internacionais, pode levar ao colapso de sistemas de saúde caso o pico epidêmico seja atingido
com muita velocidade.
As definições de casos operacionais devem seguir as definições do Informe Técnico nº
1/2020 da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Os possíveis cenários
foram definidos conforme as orientações do Informe Técnico nº 04/2020 da Secretaria Especial
de Saúde Indígena do Ministério da Saúde.

CENÁRIO 1: AUSÊNCIA DE TRANSMISSÃO DA COVID-19 NA ALDEIA
NÍVEL DE RESPOSTA: ALERTA
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O nível de resposta de Alerta corresponde a uma situação em que o risco de introdução do
Sars-CoV-2 nas terras indígenas onde vivem os Awa Guajá seja elevado e não apresenta casos
suspeitos. No plano nacional, a situação é de Emergência de Saúde Pública de importância Nacional,
conforme a Lei nº 13.979 de 6 de fevereiro e 2020 que dispõe sobre medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo
surto de 2019, e a Portaria nº 454 de 20 de março de 2020 do Ministério da Saúde, que declara em
todo território nacional o estado de transmissão comunitária do coronavírus (covid-19). Devido às
necessidades de adaptação dos níveis de resposta em relação a cenários que correspondam às
condições locais dos Awa Guajá, o nível de Alerta corresponde à fase de contenção da situação de
emergência, conforme o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19). Nessa fase a introdução da doença é uma questão de tempo e, por isso,
todas as ações e medidas são adotadas para identificar oportunamente e evitar a dispersão do vírus, ou
seja, as estratégias devem ser voltadas para evitar que o vírus seja transmitido de pessoa à pessoa, de
modo sustentado.
Nesse cenário as EMSI devem seguir as orientações do Informe Técnico nº 04/2020 da
SESAI/MS, com vigilância ativa diária da SG e SRAG em todos os domicílios, manejo de casos e
isolamento por 14 dias de pacientes com sintomas respiratórios e contatos próximos e coleta de swab
nasofaríngeo para confirmar o caso. Os indígena que vierem de fora da aldeia e apresentarem sintomas
não devem entrar nas aldeias até que a suspeita de COVID-19 seja descartada por exame ou alta
médica após 14 dias de isolamento. Os indígenas que não apresentarem sintomas devem permanecer
em isolamento por 7 dias.
MEDIDAS DE CONTROLE DE INFECÇÃO
Orientar os serviços de saúde quanto às medidas de prevenção e controle de infecção
para a infecção pelo novo coronavírus (COVID-19), conforme orientações da Nota Técnica
GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020.
Implementação de precauções padrão como medida de prevenção da transmissão a ser
adotada entre profissionais de saúde e pacientes em todos os espaços de atendimento (nas aldeias ou
áreas urbanas), bem como entre outros profissionais, excepcionalmente autorizados a ingressar em
terras indígenas, e indígenas.
As recomendações são:
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Realizar a lavagem das mãos com frequência utilizando água e sabão ou
desinfetar as mãos com álcool 70%;
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;
Evitar contato próximo a pessoas que tenham febre e tosse;
Em caso de febre, tosse, 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 apresentem sintomas, é necessário que sejam 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 de sintomas clínicos e
epidemiológicos devem ser mantidos em local privativo/isolamento até que o
caso seja descartado.
As medidas preventivas mais eficazes para reduzir a capacidade de contágio do novo
coronavírus, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, são: etiqueta respiratória, higienização
frequente das mãos com água e sabão ou álcool gel 70%, identificação e isolamento respiratório dos
acometidos pela COVID-19 e uso dos equipamentos de proteção individual pelos profissionais de
saúde. A utilização de máscaras cirúrgicas é recomendada para pessoas com sintomas respiratórios,
com tosse ou dificuldade de respirar, profissionais de saúde e pessoas que prestam atendimento a
indivíduos com sintomas respiratórios; profissionais de saúde ao entrarem em sala com pacientes ou
ao tratar um indivíduo com sintomas respiratórios.
ASSISTÊNCIA
Mobilizar/estimular os responsáveis pelos serviços de saúde, que fazem parte da rede
de atenção, a elaborarem e/ou adotarem protocolos, normas e rotinas para o acolhimento, atendimento,
medidas de prevenção e controle, entre outros, conforme os princípios da Portaria Conjunta do
Ministério da Saúde e Fundação Nacional do Índio nº 4.094 de 20 de dezembro de 2018.
Seguir normas e regulação de manejo clínico para casos suspeitos para infecção
humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Apoiar e orientar sobre medidas de prevenção e controle para o novo coronavírus
(COVID-19).
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Estimular a organização da rede de manejo clínico e formular capacitações de
trabalhadores sobre o fluxo de pacientes suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus
(COVID-19).
Realizar levantamento no estado e nos municípios onde estão as terras indígenas onde
vivem grupos awa guajá e no seu entorno para identificar a capacidade de atendimento especializado
para casos suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Realizar levantamento dos insumos e equipamentos médico-hospitalares para
atendimento de pacientes awa guajá suspeitos para infecção humana pelo novo coronavírus (COVID19).
Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos suspeitos para
infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Adoção dos protocolos, normas e rotinas para o acolhimento, atendimento, medidas de
prevenção e controle, manejo clínico, monitoramento, entre outros, para os casos de SG, SRAG e
casos suspeitos para infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Comunicação e notificação imediata de casos suspeitos para infecção humana pelo
novo coronavírus (COVID-19).
Garantir acolhimento, reconhecimento precoce e controle de casos suspeitos para a
infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Estimular as capacitações de trabalhadores da saúde indígena sobre o fluxo de pacientes
suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Avaliar e adequar o número de trabalhadores de saúde indígena para atendimento de
pacientes suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), realizando contratações
quando necessário.
Definir fluxo para deslocamento de pacientes para atendimento especializado para
casos suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), considerando a realidade do
DSEI-MA e dos Awa Guajá.
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) para trabalhadores da saúde indígena e servidores da Funai, conforme recomendação
da Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020.
Adotar as diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas.
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Adotar as diretrizes da Portaria Conjunta do Ministério da Saúde e Fundação Nacional
do Índio nº 4.094 de 20 de dezembro de 2018.
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) viabilizar a adaptação de protocolos clínicos, bem como critérios especiais de acesso e
acolhimento, considerando a vulnerabilidade sociocultural; (iii) priorizar o acesso diferenciado aos
indígenas de recente contato, incluindo a disponibilização de alojamento de internação
individualizado; e (iv) assegurar o compartilhamento de diagnósticos e condutas de saúde de forma
compreensível aos pacientes indígenas.
Apoiar trabalhadores da saúde indígena e da Funai para desempenharem seu trabalho
com segurança e condições adequadas para a implementação das medidas recomendadas pelo presente
Plano de Contingência.
Orientar a organização e apresentação dos Planos de Contingência pelos hospitais de
referência no estado e nos municípios, acolhimento, reconhecimento precoce e controle de casos
suspeitos ou confirmados para a infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19) na rede pública
e privada, incluindo a população awa guajá.
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos
pacientes nas aldeias, nos polo-base e CASAI;
Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de
serviço farmacêutico junto ao DSEI-MA.
Garantir medicamento específico para os casos de Síndrome Gripal e Síndrome
Respiratória Aguda Grave;
Monitorar o estoque de medicamentos nos âmbitos federal, estadual e municipal e que
podem afetar o fornecimento aos pacientes awa guajá.
Estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento de medicamentos para
as aldeias, polo-base e CASAI.
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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Informar a Frente de Proteção Etnoambiental Awa sobre a orientação das suas equipes
quanto à prevenção e controle da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
Orientar o DSEI-MA e qualquer interessado no ingresso em terras indígenas onde
vivem os Awa Guajá sobre as restrições impostas pela Portaria nº 419/PRES/FUNAI de 17 de março
de 2020.
Reforçar junto às equipes multidisciplinares de saúde indígena a vigilância para a
COVID-19 em áreas fronteiriças em terras e território indígenas.
Estabelecer cordão sanitário com controle de ingresso em terra indígena de
profissionais e indígenas em trânsito, com a realização de testes e prática de isolamento prévio em
pessoas assintomáticas.
Monitorar o comportamento dos casos de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória
Aguda Grave na população indígena e da população Awa Guajá no SIASI e da população dos
municípios onde estão localizadas as terras indígenas onde vivem grupos awa guajá e do entorno, nos
demais sistemas de informação da rede para permitir avaliação de risco e apoiar tomada de decisão.
Sensibilizar a rede de vigilância e atenção à saúde no estado e municípios sobre a
situação epidemiológica na população indígena.
COMUNICAÇÃO DE RISCO
Divulgar para a população indígena, as informações sobre a doença e medidas de
prevenção sobre a infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), inclusive por meio de
materiais informativos.
A divulgação de informações e materiais informativos devem, sempre que possível, ser
traduzidos para a língua indígena, considerando formatos e conteúdo mais adequados culturalmente
para sua compreensão.
Divulgar boletins epidemiológicos da infecção pelo novo coronavírus (COVID-19)
contemplando a situação epidemiológica da população indígena.
Intensificar as atividades educativas para a população indígenas com divulgação das
informações sobre a doença e medidas de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19),
inclusive por meio de materiais informativos.
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Informar às famílias de pacientes, por meio de lideranças, intérpretes e agentes
indígenas de saúde, sobre todos os procedimentos realizados, medidas tomadas, evolução do quadro
de saúde e esclarecimentos necessários.

GESTÃO

Manter o funcionamento da Sala de Situação para subsidiar a tomada de decisões dos
gestores e a ação das equipes locais, bem como coordenar a implementação das medidas
recomendadas no presente Plano de Contingência.
Garantir estoque de insumos e medicamentos para atendimento e diagnóstico de casos
suspeito e confirmados para o novo Coronavírus (COVID-19) entre os Awa Guajá;
Sensibilizar estado e municípios para especificidades do atendimento aos indígenas;
Monitorar casos suspeitos e confirmados de Covid-19 entre os Awa Guajá;
Promover ações de educação referente à promoção, prevenção e controle do novo
coronavírus (COVID-19) na população indígena, profissionais de saúde indígena, servidores da Funai
e demais profissionais interessados.
Apoiar gestores municipais e estaduais na adequação dos Planos de Contingência para
inclusão do atendimento ao povo Awa Guajá.
Solicitar recursos junto à CGIIRC/FUNAI e SESAI/MS para implementar as medidas
do presente Plano de Contingência.
Monitorar os estoques de insumos existentes no DSEI, polo-base e aldeias.
Acompanhar a execução das ações voltadas para a população indígena no Planos de
Contingência estadual e municipais.
Garantir estoque estratégico de insumos laboratoriais para diagnóstico do vírus SarsCoV-2 e de medicamentos para o atendimento de casos suspeitos e confirmados para o novo
coronavírus (COVID-19).
Promover ações integradas entre municípios, estado, DSEI e demais órgãos
interessados em vigilância em saúde e assistência na prevenção e controle do novo
coronavírus (COVID-19).
Garantir o cumprimento do fluxo para deslocamento de pacientes para atendimento
especializado de casos suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID19), considerando a realidade local.
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Estabelecer fluxo de pacientes de qualquer doença que exija deslocamento, de
profissionais e de indígenas em trânsito que necessitem entrar em terra indígena.

CENÁRIO 2: TRANSMISSÃO LOCAL DA COVID-19 NA ALDEIA
NÍVEL DE RESPOSTA: PERIGO IMINENTE

O nível de resposta de perigo iminente corresponde a uma situação em que há confirmação de
caso suspeito. Devido às necessidades de adaptação dos níveis de resposta em relação a cenários que
correspondam às condições locais dos Awa Guajá, o nível de Perigo Iminente corresponde à fase de
contenção da situação de emergência, conforme o Plano de Contingência Nacional para Infecção
Humanas pelo novo Coronavírus (COVID-19).

Conforme o Informe Técnico nº 04/2020 da

SESAI/SM, nesse cenário recomenda-se o isolamento imediato do caso importado e do novo caso
confirmado, e de todos os moradores assintomáticos do domicílio. Os casos devem manter distância
dos demais moradores da aldeia e recomenda-se o uso de máscara para evitar a transmissão. As EMSI
devem intensificar as medidas de proteção individual, etiqueta respiratória e manter a vigilância ativa
e busca de casos de SG e SRAG na aldeia.
A definição operacional de transmissão local é a ocorrência de caso confirmado
(laboratoriamente ou por vínculo epidemiológico) em residente que não saiu da aldeia (autóctone),
com vínculo epidemiológico com caso importado conformado (laboratorialmente ou por vínculo
clínico-epidemiológico).

MEDIDAS DE CONTROLE DE INFECÇÃO
Orientar os serviços de saúde quanto às medidas de prevenção e controle de infecção
para a infecção pelo novo coronavírus (COVID-19), conforme orientações da Nota Técnica
GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020.
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Implementação de precauções padrão como medida de prevenção da transmissão a ser
adotada entre profissionais de saúde e pacientes em todos os espaços de atendimento (nas aldeias ou
áreas urbanas), bem como entre outros profissionais, excepcionalmente autorizados a ingressar em
terras indígenas, e indígenas.
As recomendações são:
Realizar a lavagem das mãos com frequência utilizando água e sabão ou
desinfetar as mãos com álcool 70%;
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;
Evitar contato próximo a pessoas que tenham febre e tosse;
Em caso de febre, tosse, 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
apresentem sintomas, é necessário que sejam 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 de sintomas clínicos e
epidemiológicos devem ser mantidos em local privativo/isolamento até que
o caso seja descartado.
ASSISTÊNCIA
Mobilizar/estimular os responsáveis pelos serviços de saúde, que fazem parte da rede
de atenção, a elaborarem e/ou adotarem protocolos, normas e rotinas para o acolhimento, atendimento,
medidas de prevenção e controle, entre outros, conforme os princípios da Portaria Conjunta do
Ministério da Saúde e Fundação Nacional do Índio nº 4.094 de 20 de dezembro de 2018
Seguir normas e regulação de manejo clínico para casos suspeitos para infecção
humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Apoiar e orientar sobre medidas de prevenção e controle para o novo coronavírus
(COVID-19).
Estimular a organização da rede de manejo clínico e formular capacitações de
trabalhadores sobre o fluxo de pacientes suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus
(COVID-19).
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Realizar levantamento no estado e nos municípios onde estão as terras indígenas onde
vivem grupos awa guajá e no seu entorno para identificar a capacidade de atendimento especializado
para casos suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Realizar levantamento dos insumos e equipamentos médico-hospitalares para
atendimento de pacientes awa guajá suspeitos para infecção humana pelo novo coronavírus (COVID19).
Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos suspeitos para
infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Adoção dos protocolos, normas e rotinas para o acolhimento, atendimento, medidas de
prevenção e controle, manejo clínico, monitoramento, entre outros, para os casos de SG, SRAG e
casos suspeitos para infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Comunicação e notificação imediata de casos suspeitos para infecção humana pelo
novo coronavírus (COVID-19).
Garantir acolhimento, reconhecimento precoce e controle de casos suspeitos para a
infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Estimular as capacitações de trabalhadores da saúde indígena sobre o fluxo de pacientes
suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Avaliar e adequar o número de trabalhadores de saúde indígena para atendimento de
pacientes suspeito de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), realizando contratações
quando necessário.
Definir fluxo para deslocamento de pacientes para atendimento especializado para
casos suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), considerando a realidade do
DSEI-MA e dos Awa Guajá.
Realizar levantamento e providenciar abastecimento dos insumos para atendimento de
pacientes suspeitos para infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Estabelecer e apoiar o uso de equipamentos de proteção individual para os
trabalhadores do SASISUS de acordo com o protocolo de manejo clínico para a infecção humana pelo
novo coronavírus (COVID-19), conforme recomendação da Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA
nº 04/2020.
Adotar as diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas.
Adotar as diretrizes da Portaria Conjunta do Ministério da Saúde e Fundação Nacional
do Índio nº 4.094 de 20 de dezembro de 2018.
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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) viabilizar a adaptação de protocolos clínicos, bem como critérios especiais de acesso e
acolhimento, considerando a vulnerabilidade sociocultural; (iii) priorizar o acesso diferenciado aos
indígenas de recente contato, incluindo a disponibilização de alojamento de internação
individualizado; e (iv) assegurar o compartilhamento de diagnósticos e condutas de saúde de forma
compreensível aos pacientes indígenas.
Apoiar trabalhadores da saúde indígena e da Funai para desempenharem seu trabalho
com segurança e condições adequadas para a implementação das medidas recomendadas pelo presente
Plano de Contingência.
Levantar a disponibilidade nos hospitais de referência de leitos de internação com
isolamento e leitos de UTI com isolamento para casos graves, em específico para indígena de recente
contato, verificando a possibilidade de reserva de leitos.
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Fazer levantamento de medicamentos para o tratamento de infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19);
Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos
pacientes nas aldeias, nos polo-base e CASAI;
Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de
serviço farmacêutico junto ao DSEI-MA.
Garantir medicamento específico para os casos de Síndrome Gripal e Síndrome
Respiratória Aguda Grave;
Monitorar o estoque de medicamentos nos âmbitos federal, estadual e municipal e que
podem afetar o fornecimento aos pacientes awa guajá.
Estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento de medicamentos para
as aldeias, polo-base e CASAI.
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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Revisar as definições de vigilância sistematicamente, diante de novas evidências ou
recomendações da OMS e do Ministério da Saúde.
Expandir a capacidade de avaliação rápida de riscos, realizar eficaz monitoramento de
informações e investigação intersetorial e resposta frente a casos suspeitos de infecção humana pelo
novo coronavírus (COVID-19) na população awa guajá.
O DSEI deve emitir alerta para a SESAI, FPEA, a secretaria estadual de saúde e as
secretarias municipais de saúde sobre a situação epidemiológica da população awa guajá.
Identificar de indígenas awa guajá no monitoramento dos casos de SG e SRAG nos
sistemas de informação da rede.
Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e juntos dos serviços de saúde,
articulação com o CIEVS.
Divulgar materiais de educação em saúde para os trabalhadores da saúde, incluindo os
trabalhadores da saúde indígena.
Notificar, investigar e monitorar prováveis casos suspeitos para infecção humana pelo
novo coronavírus (COVID-19) na população awa guajá nas terras indígenas e em trânsito, conforme
a definição de caso estabelecida, no devido sistema de informação orientado pelo Ministério da Saúde.
Continuar informando a Frente de Proteção Etnoambiental Awa sobre a orientação das
suas equipes quanto à prevenção e controle da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Orientar o DSEI-MA e qualquer interessado no ingresso em terras indígenas onde
vivem os Awa Guajá sobre as restrições impostas pela Portaria nº 419/PRES/FUNAI de 17 de março
de 2020.
Reforçar junto às equipes multidisciplinares de saúde indígena a vigilância para a
COVID-19 em áreas fronteiriças em terras e território indígenas.
Manter cordão sanitário com controle de ingresso em terra indígena de profissionais e
indígenas em trânsito, com a realização de testes e prática de isolamento prévio em pessoas
assintomáticas.
Manter o monitoramento do comportamento dos casos de Síndrome Gripal e Síndrome
Respiratória Aguda Grave na população indígena e da população Awa Guajá no SIASI e da população
dos municípios onde estão localizadas as terras indígenas onde vivem grupos awa guajá e do entorno,
nos demais sistemas de informação da rede para permitir avaliação de risco e apoiar tomada de
decisão.
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Sensibilizar a rede de vigilância e atenção à saúde no estado e municípios sobre a
situação epidemiológica na população indígena.
COMUNICAÇÃO DE RISCO
Divulgar para a população indígena as informações sobre a doença e medidas de
prevenção sobre a infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), inclusive por meio de
materiais informativos.
A divulgação de informações e materiais informativos devem, sempre que possível, ser
traduzidos para a língua indígena, considerando formatos e conteúdo mais adequados culturalmente
para sua compreensão.

GESTÃO

Instituir Sala de Situação para subsidiar a tomada de decisões dos gestores e a ação das
equipes locais, bem como coordenar a implementação das medidas recomendadas no presente Plano
de Contingência.
Garantir estoque de insumos e medicamentos para atendimento e diagnóstico de casos
suspeitos e confirmados para o novo Coronavírus (COVID-19) entre os Awa Guajá;
Sensibilizar estado e municípios para especificidades do atendimento aos indígenas;
Monitorar casos suspeitos e confirmados de Covid-19 entre os Awa Guajá;
Promover ações de educação referente à promoção, prevenção e controle do novo
coronavírus (COVID-19) na população indígena, profissionais de saúde indígena, servidores da Funai
e demais profissionais interessados.
Apoiar gestores municipais e estaduais na adequação dos Planos de Contingência para
inclusão do atendimento ao povo Awa Guajá.
Solicitar recursos junto à CGIIRC/FUNAI e SESAI/MS para implementar as medidas
do presente Plano de Contingência.
Promover ações integradas entre municípios, estado, DSEI e demais órgãos
interessados em vigilância em saúde e assistência na prevenção e controle do novo coronavírus
(COVID-19).

CENÁRIO 3: TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA DA COVID-19 NA ALDEIA
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NÍVEL DE RESPOSTA: EMERGÊNCIA

O nível de emergência corresponde a uma situação em que há confirmação de transmissão
comunitária de COVID-19 em uma comunidade Awa Guajá. Corresponde à fase de mitigação da
situação de emergência,. As ações e medidas devem ser adotadas para evitar a ocorrência de casos
graves e óbitos. Assim, medidas de atenção hospitalar para os casos graves e medidas restritivas
individuais de isolamento e quarentena domiciliar para os casos leves, devem ser adotadas para evitar
óbitos e agravamento dos casos. Esse fortalecimento da atenção primária ao paciente deve ocorrer no
nível local, com a adoção das medidas já estabelecidas nos protocolos para doenças respiratórias.
Devem ser tomadas medidas para superação da capacidade de resposta hospitalar para atendimentos
dos casos graves, com reserva de leitos e áreas hospitalares com o objetivo de evitar óbitos.
Nesse cenário, o Informe Técnico 04/2020 recomenda o isolamento imediato do caso
confirmado e de todos os moradores assintomáticos do domicílio. Como no cenário 2, os casos devem
manter distância dos demais moradores da aldeia e recomenda-se o uso de máscara para evitar
transmissão. As medidas de proteção individual e etiqueta respiratória devem ser intensificadas.
A definição operacional de transmissão comunitária é 1) a ocorrência de caso confirmado
laboratorialmente em residente que não saiu da aldeia nos últimos 14 dias (autóctone) sem vínculo
epidemiológico com caso confirmado ou suspeito; ou 2)se for identificado um resultado laboratorial
positivo em indígenas assistido pelo SASISUA (sintomático ou assintomático), sem relação com
outros casos confirmados ou suspeitos.
MEDIDAS DE CONTROLE DE INFECÇÃO
Orientar os serviços de saúde quanto às medidas de prevenção e controle de infecção
pelo

novo

coronavírus

(COVID-19),

conforme

orientações

da

Nota

Técnica

GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020.
Implementação de precauções padrão como medida de prevenção da transmissão a ser
adotada entre profissionais de saúde e pacientes em todos os espaços de atendimento (nas aldeias ou
áreas urbanas), bem como entre outros profissionais, excepcionalmente autorizados a ingressar em
terras indígenas, e indígenas.
As recomendações são:
Realizar a lavagem das mãos com frequência utilizando água e sabão ou
desinfetar as mãos com álcool 70%;
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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 devese lavar as mãos;
Evitar contato próximo a pessoas que tenham febre e tosse;
Em caso de febre, tosse, 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
apresentem sintomas, é necessário que sejam 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 de sintomas clínicos e epidemiológicos
devem ser mantidos em local privativo/isolamento até que o caso seja
descartado.
ASSISTÊNCIA
Mobilizar/estimular os responsáveis pelos serviços de saúde, que fazem parte da rede
de atenção, a elaborarem e/ou adotarem protocolos, normas e rotinas para o acolhimento, atendimento,
medidas de prevenção e controle, entre outros, conforme os princípios da Portaria Conjunta do
Ministério da Saúde e Fundação Nacional do Índio nº 4.094 de 20 de dezembro de 2018
Seguir normas e regulação de manejo clínico para casos suspeitos para infecção
humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Apoiar e orientar sobre medidas de prevenção e controle para o novo coronavírus
(COVID-19).
Estimular a organização da rede de manejo clínico e formular capacitações de
trabalhadores sobre o fluxo de pacientes suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus
(COVID-19).
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Realizar levantamento no estado e nos municípios onde estão as terras indígenas onde
vivem grupos awa guajá e no seu entorno para identificar a capacidade de atendimento especializado
para casos suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Realizar levantamento dos insumos e equipamentos médico-hospitalares para
atendimento de pacientes awa guajá suspeitos para infecção humana pelo novo coronavírus (COVID19).
Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos suspeitos para
infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Adoção dos protocolos, normas e rotinas para o acolhimento, atendimento, medidas de
prevenção e controle, manejo clínico, monitoramento, entre outros, para os casos de SG, SRAG e
casos suspeitos para infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Comunicação e notificação imediata de casos suspeitos para infecção humana pelo
novo coronavírus (COVID-19).
Garantir acolhimento, reconhecimento precoce e controle de casos suspeitos para a
infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Estimular as capacitações de trabalhadores da saúde indígena sobre o fluxo de pacientes
suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Avaliar e adequar o número de trabalhadores de saúde indígena para atendimento de
pacientes suspeito de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), realizando contratações
quando necessário.
Definir fluxo para deslocamento de pacientes para atendimento especializado para
casos suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), considerando a realidade do
DSEI-MA e dos Awa Guajá.
Realizar levantamento e providenciar abastecimento dos insumos para atendimento de
pacientes suspeitos para infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Estabelecer e apoiar o uso de equipamentos de proteção individual para os
trabalhadores do SASISUS de acordo com o protocolo de manejo clínico para a infecção humana pelo
novo coronavírus (COVID-19), conforme recomendação da Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA
nº 04/2020.
Adotar as diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas.
Adotar as diretrizes da Portaria Conjunta do Ministério da Saúde e Fundação Nacional
do Índio nº 4.094 de 20 de dezembro de 2018
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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) viabilizar a adaptação de protocolos clínicos, bem como critérios especiais de acesso e
acolhimento, considerando a vulnerabilidade sociocultural; (iii) priorizar o acesso diferenciado aos
indígenas de recente contato, incluindo a disponibilização de alojamento de internação
individualizado; e (iv) assegurar o compartilhamento de diagnósticos e condutas de saúde de forma
compreensível aos pacientes indígenas.
Apoiar trabalhadores da saúde indígena e da Funai para desempenharem seu trabalho
com segurança e condições adequadas para a implementação das medidas recomendadas pelo presente
Plano de Contingência.
Levantar a disponibilidade nos hospitais de referência de leitos de internação com
isolamento e leitos de UTI com isolamento para casos graves, em específico para indígena de recente
contato, verificando a possibilidade de reserva de leitos.
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Fazer levantamento de medicamentos para o tratamento de infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19);
Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos
pacientes nas aldeias, nos polo-base e CASAI;
Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de
serviço farmacêutico junto ao DSEI-MA;
Garantir medicamento específico para os casos de Síndrome Gripal e Síndrome
Respiratória Aguda Grave;
Monitorar o estoque de medicamentos nos âmbitos federal, estadual e municipal e que
podem afetar o fornecimento aos pacientes Awa Guajá.
Estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento de medicamentos para
as aldeias, polo-base e CASAI.
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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Revisar as definições de vigilância sistematicamente, diante de novas evidências ou
recomendações da OMS e do Ministério da Saúde.
Expandir a capacidade de avaliação rápida de riscos, realizar eficaz monitoramento de
informações e investigação intersetorial e resposta frente a casos suspeitos de infecção humana pelo
novo coronavírus (COVID-19) na população awa guajá.
O DSEI deve emitir alerta para a SESAI, FPEA, a secretaria estadual de saúde e as
secretarias municipais de saúde sobre a situação epidemiológica da população awa guajá.
Identificar de indígenas awa guajá no monitoramento dos casos de SG e SRAG nos
sistemas de informação da rede.
Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e juntos dos serviços de saúde,
articulação com o CIEVS.
Divulgar materiais de educação em saúde para os trabalhadores da saúde, incluindo os
trabalhadores da saúde indígena.
Notificar, investigar e monitorar prováveis casos suspeitos para infecção humana pelo
novo coronavírus (COVID-19) na população awa guajá nas terras indígenas e em trânsito, conforme
a definição de caso estabelecida, no devido sistema de informação orientado pelo Ministério da Saúde.
Continuar informando a Frente de Proteção Etnoambiental Awa sobre a orientação das
suas equipes quanto à prevenção e controle da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
Orientar o DSEI-MA e qualquer interessado no ingresso em terras indígenas onde
vivem os Awa Guajá sobre as restrições impostas pela Portaria nº 419/PRES/FUNAI de 17 de março
de 2020.
Reforçar junto às equipes multidisciplinares de saúde indígena a vigilância para a
COVID-19 em áreas fronteiriças em terras e território indígenas.
Manter cordão sanitário com controle de ingresso em terra indígena de profissionais e
indígenas em trânsito, com a realização de testes e prática de isolamento prévio em pessoas
assintomáticas.
Manter o monitoramento do comportamento dos casos de Síndrome Gripal e Síndrome
Respiratória Aguda Grave na população indígena e da população Awa Guajá no SIASI e da população
dos municípios onde estão localizadas as terras indígenas onde vivem grupos awa guajá e do entorno,
nos demais sistemas de informação da rede para permitir avaliação de risco e apoiar tomada de
decisão.
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Sensibilizar a rede de vigilância e atenção à saúde no estado e municípios sobre a
situação epidemiológica na população indígena.
COMUNICAÇÃO DE RISCO
Divulgar para a população indígena, as informações sobre a doença e medidas de
prevenção sobre a infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), inclusive por meio de
materiais informativos.
A divulgação de informações e materiais informativos devem, sempre que possível, ser
traduzidos para a língua indígena, considerando formatos e conteúdo mais adequados culturalmente
para sua compreensão.

GESTÃO

Instituir Sala de Situação para subsidiar a tomada de decisões dos gestores e a ação das
equipes locais, bem como coordenar a implementação das medidas recomendadas no presente Plano
de Contingência.
Garantir estoque de insumos e medicamentos para atendimento e diagnóstico de casos
suspeitos e confirmados para o novo Coronavírus (COVID-19) entre os Awa Guajá;
Sensibilizar estado e municípios para especificidades do atendimento aos indígenas;
Monitorar casos suspeitos e confirmados de Covid-19 entre os Awa Guajá;
Promover ações de educação referente à promoção, prevenção e controle do novo
coronavírus (COVID-19) na população indígena, profissionais de saúde indígena, servidores da Funai
e demais profissionais interessados.
Apoiar gestores municipais e estaduais na adequação dos Planos de Contingência para
inclusão do atendimento ao povo Awa Guajá.
Solicitar recursos junto à CGIIRC/FUNAI e SESAI/MS para implementar as medidas
do presente Plano de Contingência.
Promover ações integradas entre municípios, estado, DSEI e demais órgãos
interessados em vigilância em saúde e assistência na prevenção e controle do novo coronavírus
(COVID-19).
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Avaliar medidas de quarentena e reforço do cordão sanitário nas terras indígenas onde
vivem grupos Awa Guajá.
OBSERVAÇÃO 1:

SITUAÇÃO DE CONTATO

No caso de iminência de situação de contato deverá ser formulado Plano de Contingência para
Situações de Contato, de modo a abranger o conjunto de atividades e procedimentos para estabelecer
medidas de prevenção ou mitigação dos efeitos negativos desse tipo de evento, conforme o artigo 7º
da Portaria Conjunta do Ministério da Saúde e Fundação Nacional do Índio nº 4.094 de 20 de
dezembro de 2018.
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ANEXO III
RECURSOS HUMANOS

1.

Abaixo, segue relação da Equipe de Gestão da SESAI:
EQUIPE DE COORDENAÇÃO

POLOS BASE SANTA INÊS E ZÉ DOCA

01

Luana Souza Habibe

Responsável Técnico do Polo Base de Santa Inês

02

Wanderson Flávio Rodrigues Lopes

Responsável Técnico do Polo Base de Zé Doca

03

Lana Jaklene da C. Sá Gomes

Assistente Social do Polo Base de Santa Inês

04

Patrícia Kerlen Santos Cruz

Assistente Social do Polo Base de Zé Doca

ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS:

Articulação Interinstitucional
Gestão de Pessoas

2.

Abaixo, segue relação dos profissionais de saúde/EMSI/Polo Base Santa Inês/Povo Awa:
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE

AWA GUAJÁ (POLO-BASE DE SANTA INÊS)

Médico: Abimael Cruz Nascimento
Enfermeira: Lahize de Carvalho e Serra
Cirurgião-dentista: Ocy Araujo Cortez
ASB: João Batista Trindade Silva
Aldeias: 03 (Awa, Tiracambu e Juriti)
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

AGENTE
INDÍGENA DE
SAÚDE
(AIS)

AGENTE
INDÍGENA DE
SANEAMENTO
(AISAN)

ALDEIAS
ATENDIDAS/POPULAÇÃO
ALDEADA

1. Maria Dalva Araújo da Costa
2. Valdenor das Neves

--------

-----------

Aldeia Juriti, Terra
Indígena Awa
População: 90 indígenas
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1. Manoel Viana da Silva
2. Valdenor das Neves

Ytati Guajá

Manatxika Guajá

Aldeia Awa, Terra
Indígena Caru
População: 225
indígenas

1. Rosilda Mendonça Sousa
2. Francileuda Lima do
Nascimento

Paky Guaja

Marakotxia Guaja

Aldeia Tiracambu, Terra
Indígena Caru
População: 95 indígenas

3.

Abaixo, segue relação dos profissionais de saúde/EMSI/Polo Base Zé Doca/Povo Awa:

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE

AWA GUAJÁ (POLO-BASE DE ZÉ DOCA)

Médica: Lilian Flávia Machado
Enfermeira: Elenice Pereira Viegas
Cirurgião-dentista: Paulo César Medeiros
ASB: Francisca das Chagas Cunha de O. Silva
Aldeias: 01 (Guajá-Cocal)
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

4. Ivanilde Lopes da Silva

AGENTE
INDÍGENA DE
SAÚDE
(AIS)

AGENTE
INDÍGENA DE
SANEAMENTO
(AISAN)

ALDEIAS
ATENDIDAS/POPULAÇÃO
ALDEADA

Takaiu Guajá

Aracy Guajá

Aldeia Guajá-Cocal,
Terra Indígena Alto
Turiaçu
População: 150 indígenas
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3. Abaixo, segue relação da Equipe de Gestão da FUNAI:

EQUIPE DE COORDENAÇÃO

FPEA

01

Daianne Veras Pereira

Coord. Subst. FPEA

02

Maria de Jesus Bezerra dos Santos

Chefe de Serviço SESPE

03

Cleudon de Sena Mendes

Coordenador CTL Awa I

04

Guilherme Ramos Cardoso

Chefe NAT-SLZ/CR-MA

ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS:

Articulação Interinstitucional
Comunicação com as Comunidades
Gestão de Pessoas
Gestão Logística
Redação Oficial
Produção de Material Audiovisual

4.

Abaixo, segue relação da Equipe de Referência Local da FUNAI:
EQUIPE DE CAMPO - FPE AWA/FUNAI
01

Carlos Alberto C. dos Santos

02

Claudemiro Cavalcante Silva

03

Cleudon de Sena Mendes

04

Edésio Sena Martins

05

SERVIDORES

Flávio Roberto Camilo Santiago Sousa Duarte

06

Felipe Cavalcante Silva

07

Hilton Aguiar Silva

08

José de Ribamar Silva Rocha

09

João de Deus Máximo Sampaio

10

Luís Carlos dos Santos

11

Maria de Jesus Bezerra dos Santos
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12

Patriolino Garreto Viana

13

Raimundo Nonato Abreu Oliveira

14

Antônio Pinto Sobrinho

15

Edenilson de Oliveira Pereira

16

Edvaldo dos Santos Silva

17

Elber Lopes da Silva

18

COLABORADORES
EVENTUAIS

Francisco da Costa Fernandes

19

Francisco Evangelista de Sousa Castro

20

Francisco Marques Júnior

21

Francisco Viana Araújo

22

Jackson Abreu Oliveira

23

Jefferson Thiago Costa Batista

24

José Conceição Correia Pinheiro

25

Josimar Oliveira Almeida

26

Jovanes Gomes Beserra

27

Kleyson de Sousa Oliveira

28

Marcos Antônio Costa

29

Raimundo Nonato dos Santos Castro

30

Raimundo dos Santos Barroso

31

Valber Boas Mendes
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ANEXO IV
RECURSOS MATERIAIS

1.

Abaixo, segue relação dos itens e serviços necessários para viabilizar o trabalho da

FUNAI em área indígena:
NECESSIDADES DA FUNAI
Logística para contenção e combate ao novo coronavírus (COVID-19): estas
ações visão dar apoio logístico às equipes de saúde, servidores e colaboradores da FUNAI,
bem como a qualquer serviço que se faça necessário.
Transporte: Em relação ao transporte, a logística foi pensada para todas as aldeias,
que são: aldeia Guajá-Cocal, TI Alto Turiaçu no município de Araguanã/MA; aldeias Awa,
Cachoeira, Tiracambu e Nova Samiã, na TI Caru no município de Bom Jardim e; aldeia
Juriti, TI Awa, no município de São João do Caru/MA. Todas com uma média de
deslocamento terrestre de 3h de tempo de viagem, sendo que as aldeias Juriti e Guajá-Cocal
encontram-se com as estradas de acesso interrompidas, devido ao período chuvoso, podendo
passar apenas quadriciclos a partir de determinado ponto. Para que se possa proporcionar um
apoio logístico eficiente serão necessários:
1. Locação de veículos: 5 (cinco) veículos, tipo caminhonete, para transporte de
servidores da FUNAI e seus colaboradores, técnicos da SESAI, outros parceiros
ligados ao combate a pandemia. Os veículos deverão ser locados por um período de
30 dias e a princípio seria um para cada aldeia, mas vai depender das necessidades.
Os veículos ficarão sediados em Santa Inês e, caso haja necessidade, o veículo será
deslocado para o local indicado, ficando no local o tempo que for necessário. Devido
às condições das estradas para as aldeias Juriti e Guajá-Cocal, se houver
contaminação e o caso for grave, requerendo uma remoção mais rápida, será
necessário a utilização de uma aeronave, helicóptero, pois, em casos greves, neste
momento, por terra só seria possível por meio de quadriciclo, o que para um paciente
grave é inviável. Sendo assim, faz-se necessário construir com o governo do estado
do Maranhão e com empresa Vale/AS um plano de remoção aérea, pois ambos
dispõem de aeronaves capazes de executar tal atividade.
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2. Combustível: O combustível será usado para abastecer os veículos utilizados nos
transportes de técnicos FUNAI/SESAI e em veículos tipo quadriciclos, que, nesta
época do ano, por conta do inverno amazônico, são o meio mais viável para se chegar
a algumas aldeias. Será necessário o valor estimado de R$ 35.000,00, que será
utilizado na aquisição de óleo diesel S10, para as caminhonetes e funcionamento de
gerador de energia elétrica nas aldeias Juriti e Guajá-Cocal; gasolina para os
quadriciclos e óleos lubrificantes para todos os veículos.
Plano de Contingência - Coronavírus - Povo Awa
Ord

Elemento de
Despesa

Natureza da Solicitação

Valor Unt.

Quant.L

Recurso

1

3390.30.01

Diesel S10

3,90

7.500

30.000,00

2

3390.30.01

Gasolina

4,85

842

4.000,00

3

3390.30.01

Óleo para motor Diesel

22,00

20

440,00

4

3390.30.01

Óleo para motor quadric.

22,00

10

220,00

5

3390.30.01

Óleo SAE 90 Caminhão

25,00

13,5

340,00

3. Aquisição de gêneros alimentícios: para alimentação de indígenas em quarentena,
suas famílias e equipes da FUNAI, colaboradores e demais pessoas envolvidas no
atendimento dos indígenas, que não poderão deixar os locais de apoio para a
contenção. Também será necessário a compra de gás de cozinha para o preparo dos
alimentos.
6

3390.30.07

Gêneros Alimentícios

20.000,00

7

3390.30.04

Gás de Cozinha

2.000,00

4. Aquisição de material de higiene e limpeza: para manutenção e desinfecção de
equipamentos e ambientes onde estejam pessoas em quarentena.
8

3390.30.22

Álcool em Gel

1.500,00

9

3390.30.22

Água Sanitária

600,00

10

3390.30.22

Detergente Líquido

600,00

11

3390.30.22

Desinfetante

600,00
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12

3390.30.22

Bomba Costal para
Pulverizar desinfetante

2.000,00

5. Isolamento de indígenas suspeitos e/ou infectados por coronavírus: Para a
possibilidade de haver um contágio de indígenas por novo coronavírus será necessário
ter um local para abrigar quem estiver em isolamento, se o caso não for de remoção.
Pensando nisso, será necessária a aquisição de equipamentos para montar
barracas para acomodar pessoas em quarentena. Sendo também necessário montar
barracas para os profissionais das equipes de Saúde e da FUNAI para realização de
suas atividades inerentes ao acompanhamento dos pacientes. Segue lista destes
equipamentos e produtos necessários nos locais de quarentena:
20 lonas 6x6;
20 lonas 4x6;
5 rolos de corda de 100 metros;
10 barracas de Campanha (Exército, Bombeiros, Defesa Civil);
Máscaras cirúrgicas;
Luvas;
4 Geradores Portáteis;
Álcool em Gel
Água sanitária
Desinfetante
Sabão Líquido
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ANEXO V
PROTOCOLOS DE CONDUTA

UTILIZAÇÃO CORRETA DOS EPI S

Especificamente em relação aos profissionais de saúde, torna-se necessário atenção aos
protocolos de conduta ligados fundamentalmente aos autocuidados e na prestação de
atendimentos aos indígenas, desta forma, devem prezar pela aplicação das medidas de
precaução padrão - de contato e de gotículas - recomendando-se o uso de Equipamentos de
Proteção Individual (EPI), como segue descrição abaixo:
Uso de máscaras:
Utilizar máscara, colocando-a cuidadosamente para cobrir a boca e nariz e
amarrando-a com segurança para minimizar os espaços entre a face e a máscara;
Enquanto estiver em uso, evitar tocar na máscara;
Remover a máscara usando a técnica apropriada (ou seja, não tocar na frente, mas
removendo-a sempre por trás);
Após a remoção, ou sempre que houver toque inadvertidamente em uma máscara
usada, deve-se realizar a higiene das mãos;
Substituir as máscaras usadas por uma nova máscara limpa e seca assim que esta
tornar-se úmida;
NUNCA reutilizar máscaras descartáveis;
Máscaras de tecido não são recomendadas, sob qualquer circunstância.
Quando o profissional atuar em procedimentos com risco de geração de aerossol nos
pacientes com infecção suspeita ou confirmada pelo novo coronavírus (2019-nCoV)
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 deve estar apropriadamente ajustada à face e nunca deve ser compartilhada
entre profissionais; e
A forma de uso, manipulação e armazenamento deve seguir as recomendações do
fabricante.
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Uso de 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 (2019-nCoV)
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);
Trocar as luvas sempre que for entrar em contato com outro paciente.
Trocar também durante o contato com o paciente, se for mudar de um sítio corporal
contaminado para outro limpo, ou quando esta estiver danificada.
Nunca tocar 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.
Observar a técnica correta de remoção de luvas para evitar a contaminação das mãos.
Uso do 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.
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.
Uso do Capote/avental:
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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.
FONTE: Nota Técnica N° 01/2020 da Secretaria Estado de Saúde/SES-MA, de 18.03.2020
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ANEXO VI
PROTOCOLOS DE QUARENTENA
Conforme Portaria Nº 356, de 11 de março de 2020, que 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), segue os modelos para controle e
monitoramento da quarentena obrigatória dos profissionais de saúde e FUNAI:
ANEXO I
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Eu,

__________________________________________,

RG

nº

___________________, CPF nº ___________________declaro que fui devidamente
informado(a) pelo médico(a) Dr.(a) __________________________________sobre a
necessidade de _____________________(isolamento ou quarentena) a que devo ser
submetido, com data de início _______________, previsão de término__________, local de
cumprimento da medida_____________ ,bem como as possíveis consequências da sua não
realização.
Paciente Responsável
Nome: ____________ Grau de Parentesco: ______________
Assinatura: ____________________________ Identidade Nº: ___________
Data: ______/______/______ Hora: ______: ________
Deve ser preenchido pelo médico
Expliquei o funcionamento da medida de saúde pública a que o paciente acima
referido está sujeito, ao próprio paciente e/ou seu responsável, sobre riscos do não
atendimento da medida, tendo respondido às perguntas formuladas pelos mesmos. De acordo
com o meu entendimento, o paciente e/ou seu responsável está(ão) em condições de
compreender o que lhes foi informado. Deverão ser seguidas as seguintes orientações:
_______________________________________________________________
Nome do médico: _______________________________
Assinatura_________________________ CRM _____________
FONTE: Portaria Nº 356, de 11 de março de 2020
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ANEXO II
NOTIFICAÇÃO DE ISOLAMENTO
O(A) Senhor(a) está sendo notificado sobre a necessidade de adoção de medida
sanitária de isolamento. Essa medida é necessária, pois visa a prevenir a dispersão do vírus
Covid-19.
Data de início:
Previsão de término:
Fundamentação:
Local de cumprimento da medida (domicílio):
Local: ____________________ Data: ______/______/______ Hora: ______:
________
Nome

do

profissional

da

vigilância

epidemiológica:

_______________________________ Assinatura_________________________ Matrícula:
_____________
Eu,

__________________________________________,

documento

de

identidade ou passaporte ___________________declaro que fui devidamente informado(a)
pelo agente da vigilância epidemiológica acima identificado sobre a necessidade de
isolamento a que devo ser submetido, bem como as possíveis consequências da sua não
realização.
Local: ____________________ Data: ______/______/______ Hora: ______:
________
Assinatura da pessoa notificada: _____________________________________
Ou
Nome e assinatura do responsável legal: _______________________________

FONTE: Portaria Nº 356, de 11 de março de 2020
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ANEXO VII
SALA DE SITUAÇÃO
1. Abaixo, segue a relação dos membros da Sala de Situação, denominada
neste plano de Comissão de Gerenciamento de Risco Awa:

COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCO AWA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO-FUNAI
Leopoldo Barbosa Dias
Coord. COPIRC CGIIRGNeide Martins Siqueira
Chefe de Serviço SEAPIRC - CGIIRC
Daianne Veras Pereira
Coord. Subst. - FPEA
Maria de Jesus Bezerra dos Santos
Chefe de Serviço SEPE - FPEA
Cleudon de Sena Mendes
Coord. CTL Awa I - FPEA
Guilherme Ramos Cardoso
Chefe NAT-SLZ/CR-MA
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA-SESAI
Mirleanes Monteiro Guimarães
Chefe DIASI/DSEI-MA/SESAI
Dirceu Espíndula da Andrade
Chefe da CASAI
Luana Habibe Souza
Responsável Técnica/Polo-Base Santa Inês
Wanderson Flávio Rodrigues Lopes
Responsável Técnico/Polo-Base Zé Doca
Lana Jaklene da C. Sá Gomes
Assistente Social/Polo-Base Santa Inês
Lahize de Carvalho e Serra
Enfermeira/EMSI/ Polo-Base Santa Inês
Elenice Pereira Viega
Enfermeira/EMSI/ Polo-Base Zé Doca
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ SEDUC-MA
Flávia de Freitas Berto
Professora da Escola Awa e Linguista/SEDUC-MA
SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POPULAR
SEDIHPOP
Adriana Carvalho
Coordenadora NASSIN/SEDIHPOP
Francisco das Chagas Sousa
Assessor Especial de Assuntos Indígenas - SEDIHPOP
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE -SES/MA
José Ribamar Barros Patrício
Ponto Focal de Povos Indígenas/SES-MA
Flávia Costa Figueiredo Complexidade
Representante Média e Alta Complexidade/SAAS/SES-MA
Sônia Maria Marques Ferreira
Ponto Focal de Povos Indígenas/SES-MA
INSTITUTO SOCIEDADE POPULAÇÃO E NATUREZA - ISPN
Lirian Monteiro Ribeiro
Asses.Técnica/Sub. Saúde-PBACI/ISPN
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CONTATOS INSTITUCIONAIS

RELAÇÃO DE CONTATOS DOS PONTOS-FOCAIS
ORGÃO

FUNAI

SESAI

REPRESENTANTE

TELEFONE/EMAIL

Leopoldo Barbosa Dias
Coord. COPIRC CGIIRG

(61) 98353-2419
leo.dias@funai.gov.br

Neide Martins Siqueira
Chefe de Serviço SEAPIRC - CGIIRC

(61) 9585-5458
neide.siqueira@funai.gov.br

Daianne Veras Pereira
Coord. Subst. - FPEA

(98) 98227-1800
daianne.pereira@funai.gov.br

Maria de Jesus B. dos Santos
Chefe de Serviço SEPE - FPEA

(98) 98474-4258
maria.bezerra@funai.gov.br

Cleudon de Sena Mendes
Coord. CTL Awa I - FPEA

(98) 98560-6484
cleudon.mendes@funai.gov.br

Guilherme Ramos Cardoso
Chefe NAT-SLZ/CR-MA

(98) 98873-5464
guilherme.cardoso@funai.gov.br

Mirleanes Monteiro Guimarães
Chefe DIASI/DSEI-MA/SESAI

(98) 99131-2383
mirleanes@saude.gov.br

Dirceu Espíndula da Andrade
Chefe da CASAI

(98) 98825-3451
dirceu.andrade@saude.gov.br

Luana Habibe Souza
Responsável Técnica/Polo Santa Inês

(98) 98416-9476
luanahabibe@hotmail.com

Wanderson Flávio Rodrigues Lopes
Responsável Técnico/Polo Zé Doca
Lana Jaklene da C. Sá Gomes
Assistente Social/Polo-Base Santa Inês

(98) 98230-9717
w.flaviodh@hotmail.com
(98) 99133-6832
lanajaklene@gmail.com

Lahize de Carvalho e Serra
Enfermeira/EMSI/ Polo-Base Santa Inês

(99) 98177-3252
lahizeenf@gmail.com

Elenice Pereira Viega
Enfermeira/EMSI/ Polo-Base Zé Doca

(98) 98133-9673
elenice_pviegas@hotmail.com

José Ribamar Barros Patrício

(98) 98142-4337
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SES-MA

Ponto Focal de P. Indígenas/SES-MA

triciobarros@gmail.com

Flávia Costa Figueiredo
Representante Média e Alta
Complexidade/SAAS/SES-MA

(98) 98113-2552
flaviacostafigueiredo@gmail.com

Sônia Maria Marques Ferreira
Ponto Focal de P. Indígenas/SES-MA

(98) 98717-2231
s2mferreira@yahoo.com.br

Adriana Carvalho
NASSIN/SEDIHPOP

(98) 99120-9942
adriana.carvalho@sedihpop.ma.gov.br

SEDIHPOP
Francisco das Chagas Sousa
ASSIN/SEDIHPOP
SEDUC
ISPN

Flávia de Freitas Berto
Professora e Linguista/SEDUC
Lirian Monteiro Ribeiro
Asses.Técnica/Sub. Saúde/ISPN

(98) 98486-2732
chagasindigena.sedihpop@gmail.com
(98) 98742-8941
flaviafberto@gmail.com
(98) 99202-1424
lirian@ispn.org.br
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