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Situação Epidemiológica no Brasil
Diariamente o Ministério da Saúde atualiza os dados acerca do número de casos confirmados da doença
COVID-19 na Plataforma COVID Brasil, disponível em: https://covid.saude.gov.br/.
Recomenda-se, portanto, que as equipes técnicas das Divisões de Atenção à Saúde Indígena (DIASI) dos
Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) consultem diariamente o site do Ministério da Saúde no
sentido de buscar informações epidemiológicas e orientações técnicas atualizadas sobre a COVID-19 e
divulgá-las para as equipes multidisciplinares de saúde indígena (EMSI) que atuam em áreas indígenas e
para as equipes de saúde das Casas de Saúde Indígena (CASAI).

Situação Epidemiológica no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena
Especificamente em relação à saúde indígena, a SESAI atualiza diariamente o número de casos suspeitos,
confirmados, descartados e óbitos no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena pelo site
https://saudeindigena.saude.gov.br/, no banner Boletim COVID-19.
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Objetivos
Esse documento visa orientar a rede de estabelecimentos de saúde indígena do Subsistema de Atenção à
Saúde Indígena para atuação na identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos de
Infecção Humana pelo Novo Coronavírus com base nos protocolos e documentos do Ministério da Saúde
e da Organização Mundial da Saúde, bem como ajustar as orientações e recomendações ao contexto
específico da atenção aos povos indígenas.

Definições de casos operacionais
Em 03 de fevereiro de 2020, o governo do Brasil declara a doença do novo coronavírus como Emergência
de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN). O Ministério da Saúde declarou, por meio da Portaria
GM/MS nº 454, de 20 de março de 2020, o reconhecimento da transmissão comunitária do novo
coronavírus (SARS-CoV-2) em todo o território nacional. Em termos práticos, a declaração é um comando
do Ministério da Saúde para que todos os gestores nacionais adotem medidas para promover o
distanciamento social e evitar aglomerações, conhecidas como medidas não farmacológicas, ou seja, que
não envolvem o uso de medicamentos ou vacinas. No momento atual, considera-se as Definições
Operacionais (suspeitos, confirmados, descartados) do Guia de Vigilância Epidemiológica da Emergência
de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019, elaborada pela Secretaria
de Vigilância em Saúde.

Salienta-se que os DSEI observem as definições a seguir em relação aos casos
suspeitos, confirmados, descartados, excluídos e recuperados.
1. CASO SUSPEITO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19).
● Situação 1 – INDÍGENA QUE SAIU DA ALDEIA E QUE RETORNOU ) E que apresente:
○

○

Quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes dos
sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de
cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos, caracterizando a
Síndrome Gripal, OU
SG que apresente: dispneia OU pressão ou dor persistente no tórax OU saturação de O2
<95% em ar ambiente OU coloração azulada (cianose) dos lábios ou rosto,
caracterizando a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG); OU

● Situação 2 – INDÍGENA QUE NÃO SAIU DA ALDEIA E QUE TEVE CONTATO PRÓXIMO COM CASO
SUSPEITO OU CONFIRMADO DE COVID-19 NOS ÚLTIMOS 14 DIAS E que apresente:
○

○

Quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes dos
sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de
cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos, caracterizando a
Síndrome Gripal (SG), OU
SG que apresente: dispneia OU pressão ou dor persistente no tórax OU saturação de O2
<95% em ar ambiente OU coloração azulada (cianose) dos lábios ou rosto,
caracterizando a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).
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2. CASO CONFIRMADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)
●

LABORATORIAL: caso suspeito com resultado detectável em RT-qPCR em tempo real, pelo
protocolo Charité/Berlim, OU positivo para teste rápido.

●

CLÍNICO: Caso de SG ou SRAG associado a anosmia (disfunção olfativo) OU ageusia (disfunção
gustatória) aguda sem outra causa pregressa.
CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: caso suspeito com histórico de contato próximo ou domiciliar com
caso confirmado laboratorialmente para COVID-19, nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos
sinais e sintomas, que apresente SG ou SRAG, e para o qual não foi possível realizar a
investigação laboratorial específica.
CLÍNICO-IMAGEM: caso de SG ou SRAG que não foi possível confirmar por critério

●

●

laboratorial E que apresente pelo menos uma (1) das seguintes alterações tomográficas:
○
○
○

OPACIDADE EM VIDRO FOSCO periférico, bilateral, com ou sem consolidação ou linhas
intralobulares visíveis (“pavimentação”), OU
OPACIDADE EM VIDRO FOSCO multifocal de morfologia arredondada com ou sem
consolidação ou linhas intralobulares visíveis (“pavimentação”), OU
SINAL DO HALO REVERSO ou outros achados de pneumonia em organização
(observados posteriormente na doença).
OBSERVAÇÃO: segundo o Colégio Brasileiro de Radiologia, quando houver indicação de
tomografia, o protocolo é de uma Tomografia Computadorizada de Alta Resolução
(TCAR), se possível com protocolo de baixa tosse. O uso de meio de contraste
endovenoso, em geral, não está indicado, sendo reservado para situações específicas a
serem determinadas pelo radiologista.

3. CASO DESCARTADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)
Caso que se enquadre na definição de suspeito E apresente resultado laboratorial negativo para SARSCoV2 OU confirmação laboratorial para outro agente etiológico.
OBSERVAÇÃO: Para fins de vigilância, notificação e investigação de casos e monitoramento de contatos,
o critério laboratorial deve ser considerado o padrão ouro, não excluindo os demais critérios de
confirmação.

4. CASO EXCLUÍDO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)
Diante do aumento de registros na base de dados do e-SUS Notifica, serão classificados como excluídos
aqueles que apresentarem duplicidade OU que não se enquadram em uma das definições de caso
acima.

5. CASO RECUPERADO DA DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)
Diante das últimas evidências compartilhadas pela OMS e países afetados, o Ministério da Saúde
define que são recuperados:
a. Casos em isolamento domiciliar: casos confirmados que passaram por 10 dias em isolamento
domiciliar, a contar da data de início dos sintomas E que estão há 24 horas assintomáticos, com
resolução da febre sem uso de antitérmicos e melhoramento dos sintomas respiratórios, com
avaliação por médico ou enfermeiro.
b. Casos em internação hospitalar: diante da avaliação médica.
c. Indivíduos assintomáticos confirmados laboratorialmente para COVID-19 (resultado
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detectável pelo método RT-qPCR negativo, ou teste rápido para detecção de antígeno para
SARS-CoV-2), deve-se manter em insolamento, suspendendo-o após 10 dias da data de coleta
da amostra, desde que se mantenha assintomático durante o período de isolamento.

CONTATO PRÓXIMO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19:
○
○

○
○

○

○

Uma pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos);
Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções infecciosas (por
exemplo, gotículas de tosse, contato sem proteção com tecido ou lenços de papel usados
e que contenham secreções);
Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais e a uma distância
inferior a um metro;
Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, sala de aula, sala de
reunião, sala de espera do hospital etc.) por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior
a um metro;
Um profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso de COVID-19
ou trabalhadores de laboratório que manipulam amostras de um caso de COVID-19 sem
Equipamento de Proteção Individual (EPI) recomendado, ou com uma possível violação do
EPI;
Um passageiro de uma aeronave sentado no raio de dois assentos de distância (em
qualquer direção) de um caso confirmado de COVID-19; seus acompanhantes ou
cuidadores e os tripulantes que trabalharam na seção da aeronave em que o caso estava
sentado.

CONTATO DOMICILIAR DE CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO DE COVID-19:
○

Uma pessoa que resida na mesma casa/ambiente. Devem ser considerados os residentes
da mesma casa, colegas de dormitório, creche, alojamento etc.

Não confundir DESCARTE com EXCLUSÃO de casos. O descarte do caso suspeito só é feito mediante o
resultado laboratorial para o agente etiológico, neste caso resultado negativo para COVID-19. A exclusão
se refere a não atender a definição de caso e não realizar testagem ou a duplicidade no sistema. Os DSEI
deverão monitorar o desfecho de todos os casos notificados.

6. DEFINIÇÕES DE CASOS OPERACIONAIS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE PÚBLICA
Definições de caso operacionais para a vigilância em saúde pública não são definições clínicas. Os médicos
podem identificar situações em que a avaliação clínica pode ser levada em consideração e a sua decisão
deve ser registrada na ficha de notificação e no prontuário do paciente.
Seguem os cenários de transmissão, conforme Protocolo de Manejo Clínico da Infecção pelo Novo
Coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde, adaptados às particularidades da saúde indígena.
Ausência de transmissão da COVID-19 na aldeia
Ausência de casos suspeitos na aldeia
Transmissão local da COVID-19 na aldeia
Ocorrência de caso confirmado (laboratorialmente ou por vínculo epidemiológico) em residente que
não saiu da aldeia (autóctone), com vínculo epidemiológico com caso confirmado (laboratorialmente
ou por vínculo clínico-epidemiológico)
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Transmissão comunitária da COVID-19 na aldeia
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
Se for identificado um resultado laboratorial positivo em indígena assistido pelo SASISUS (sintomático
ou assintomático), sem relação com outros casos confirmados ou suspeitos
É imprescindível que as EMSI trabalhem com abordagem sindrômica do problema, ou seja, na abordagem
clínica da Síndrome Gripal (SG) e da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), independentemente do
agente etiológico. As EMSI devem assumir papel resolutivo dentro das aldeias frente aos casos leves e de
identificação precoce, e encaminhamento rápido dos casos graves, mantendo-se a coordenação do
cuidado.
Seguem orientações para a atuação das EMSI frente aos diferentes cenários da pandemia.
CENÁRIO 1: Ausência de transmissão da COVID-19 na aldeia
Nesse cenário, onde não há transmissão da COVID-19 na aldeia, recomenda-se vigilância ativa diária da SG
e SRAG em todos os domicílios. Se for detectado um paciente com sintomas respiratórios, deve-se realizar
o manejo do caso e indicar o isolamento por 10 dias, tanto para o paciente quanto para os contatos
próximos. Nessa situação, a EMSI deverá realizar monitoramento permanente do caso. Recomenda-se
realizar testagem para confirmar o caso.
Todos os indígenas que vierem de fora da aldeia e apresentarem sintomas, a recomendação é que os
mesmos não devam entrar nas aldeias. Eles devem permanecer, preferencialmente, fora da aldeia, até
que a suspeita da doença seja descartada por exame ou se conclua, por alta médica, o isolamento de 10
dias.
Todos os indígenas que vierem de fora da aldeia e não apresentarem sintomas, a recomendação é que os
mesmos devam permanecer em isolamento domiciliar por 7 dias.
Os indígenas devem manter distância dos demais moradores da aldeia e seguir as medidas nãofarmacológicas.
CENÁRIO 2: Transmissão local da COVID-19 na aldeia
Nesse cenário, onde há transmissão local da COVID-19 na aldeia, recomenda-se isolamento imediato do
caso suspeito/confirmado, bem como de todos os moradores assintomáticos do domicílio. Os casos devem
manter distância dos demais moradores da aldeia. Recomenda-se o uso de máscara para evitar a
transmissão.
Reforça-se a necessidade de intensificação das medidas de proteção individual, como etiqueta
respiratória, distanciamento de pelo menos 1 metro e higienização das mãos. A EMSI deve manter a
vigilância ativa e busca de casos de SG e SRAG na aldeia.
CENÁRIO 3: Transmissão comunitária da COVID-19 na aldeia
Nesse cenário, onde há transmissão comunitária da COVID-19 na aldeia, assim como no cenário 2,
recomenda-se isolamento imediato do caso confirmado, bem como de todos os moradores assintomáticos
do domicílio. Os casos devem manter distância dos demais moradores da aldeia. Recomenda-se o uso de
máscara para evitar a transmissão.
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Reforça-se a necessidade de intensificação das medidas de proteção individual, como etiqueta
respiratória, distanciamento de pelo menos um metro e higienização das mãos.
Os casos de SG e SRAG que não se encaixem nos critérios de clínico-epidemiológico de definição de COVID19, deverão ser registrados de acordo com o preconizado no Protocolo de Vigilância da Influenza, 2017.

Organização dos atendimentos na assistência à população indígena
Recomenda-se que as ações de atenção primária continuem a serem realizadas, à exceção da realização
de atendimentos odontológicos que não configurarem urgência. No entanto, cada Coordenador Distrital,
juntamente com a equipe da Divisão de Atenção à Saúde Indígena, poderá, considerando as características
territoriais e geográficas, populacionais, socioculturais e epidemiológicas, criar estratégias e/ou
orientações específicas para a priorização e organização dos atendimentos na assistência à população
indígena no território de abrangência do DSEI.
Desse modo, as EMSI, por conhecerem a situação de saúde de cada comunidade, poderão estabelecer,
considerando as situações epidemiológicas da SG e SRAG de sua região de cobertura, ações prioritárias e
de extrema relevância de modo a minimizar o contato que eventualmente possa ser postergado em função
da pandemia de COVID-19.
As equipes multidisciplinares de saúde indígena devem priorizar o trabalho de busca ativa domiciliar de
casos de SG e SRAG, realizando a triagem dos casos, evitando a circulação de pessoas com sintomas
respiratórios. Ou seja, sugere-se que, preferencialmente, não se tenha sala de espera nos serviços. Para
isso, a equipe deve comunicar à comunidade que priorizará o atendimento domiciliar, sendo que os Agente
Indígena de Saúde (AIS) devem informar ao enfermeiro e/ou ao médico os casos sintomáticos respiratórios
para que ocorra o atendimento domiciliar.
Caso a unidade básica de saúde indígena (UBSI) tenha sala de espera, mantê-la arejada e instruir aos AIS
para proceder as seguintes orientações aos pacientes e acompanhantes:
- informar, já na chegada ao serviço, se apresentam sintomas de alguma infecção respiratória (por
exemplo, tosse, coriza, febre, dificuldade para respirar) e
- adotar as ações preventivas apropriadas, por exemplo, usar máscara cirúrgica a partir da entrada do
serviço (Guia de Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela
Doença pelo Coronavírus 2019, 2020).
Ressalta-se que os profissionais médicos são responsáveis pelos diagnósticos diferenciais nos casos de SG
e SRAG, pela prescrição de antivirais e antibióticos, primando pelo uso racional de medicamentos, bem
como pelas solicitações de exames complementares. Recomenda-se, nesse momento, que o uso do
Oseltamivir seja priorizado para os grupos de risco, como: idosos, pacientes com doenças crônicas,
imunodeprimidos, pacientes com SRAG, gestantes e pacientes com condições clínicas especiais, segundo
avaliação médica, preferencialmente nas primeiras 48 horas após o início dos sintomas, conforme
Protocolo Clínico da Influenza.
O Oseltamivir faz parte do componente estratégico da Relação Nacional de Medicamento (RENAME) do
Ministério da Saúde. Para solicitar a descentralização, o Responsável Técnico pela assistência farmacêutica
do DSEI (CAF) deverá encaminhar à SESAI o quantitativo necessário, justificando a necessidade deste
medicamento no DSEI.
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A Cloroquina e Hidroxicloroquina não fazem parte do componente básico da RENAME. Os DSEI podem
solicitar a disponibilização desses ao município ou estado. Em caso de negativa de disponibilização pelos
municípios e estados, os DSEI podem instruir seus respectivos processos de aquisição. Orientações sobre
seu uso encontram-se na Nota Informativa Nº 9/2020-SE/GAB/SE/MS, bem como no documento
“Orientações do Ministério da Saúde para manuseio medicamentoso precoce de pacientes com
diagnóstico da COVID-19”.
O registro do atendimento deve ser feito no prontuário do paciente e também no Sistema de Informação
da Atenção à Saúde Indígena (SIASI). Para os casos confirmados de Coronavírus, no módulo de Morbidades
utilizar o CID-10 – Infecção humana pelo novo coronavírus: “B34.2 – Infecção por coronavírus de
localização não especificada”; “U07.1 – Diagnóstico de doença respiratória aguda pelo novo coronavírus”
é atribuído a um diagnóstico de COVID-19 confirmado por testes de laboratório; “U07.2 – vírus não
identificado, clínico epidemiológico” é atribuído a um diagnóstico clínico ou epidemiológico de COVID-19,
em que a confirmação laboratorial é inconclusiva ou não está disponível; para Síndrome Gripal por outras
causas notificar com o CID “J00- Nasofaringite Aguda (resfriado comum)”; e Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG) por outras causas o CID “U04.9 -Síndrome respiratória aguda grave (Severe acute respiratory
syndrome) (SARS), não especificada”.
O registro do óbito deve ser feito no prontuário do paciente e também no Sistema de Informação da
Atenção à Saúde Indígena (SIASI). Para os casos confirmados de Coronavírus, no módulo Demográfico
utilizar o CID-10 – Infecção humana pelo novo coronavírus: “B34.2 – Infecção por coronavírus de
localização não especificada”; “U07.1 – Diagnóstico de doença respiratória aguda pelo novo coronavírus”
é atribuído a um diagnóstico de COVID-19 confirmado por testes de laboratório; “U07.2 – vírus não
identificado, clínico epidemiológico” é atribuído a um diagnóstico clínico ou epidemiológico de COVID-19,
em que a confirmação laboratorial é inconclusiva ou não está disponível.
O monitoramento dos casos de SG e SRAG deve ser realizado semanalmente, de acordo com as semanas
epidemiológicas e inseridos no SIASI Web semanalmente, conforme rotina. Recomenda-se que os DSEI
elaborem uma planilha nominal de controle de casos suspeitos de COVID-19.

Orientações sobre os testes COVID-19
As orientações sobre o uso de testes rápidos constam nas Notas Técnicas nº 11/2020-DESF/SAPS/MS e nº
21/2020-COGASI/DASI/SESAI/MS. Para saber quais testes diagnósticos possuem registro na Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), acesse o site do órgão: http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus
A coleta de amostras para RT-qPCR de pacientes que atendem à definição de caso suspeito de COVID-19
é uma prioridade para o manejo clínico e controle de surtos.
Os testes imunológicos (sorológicos) permitem conhecer o perfil sorológico da população, identificando a
resposta imunológica (produção de anticorpos IgA, IgM e/ou IgG) nos diferentes contextos para os grupos
testados. O teste sorológico do tipo imunocromatográfico, também conhecido como teste rápido da
COVID-19, tem a vantagem de ser prático e não necessitar de habilidade técnica para coleta de amostra e
condução do exame, podendo ser realizado fora do ambiente laboratorial, até mesmo em uma residência.
Ao interpretar o resultado do teste rápido, deve-se avaliar o quadro clínico e epidemiológico.Devido às
características da infecção pelo SARS-CoV-2, nos primeiros dias após o início dos sintomas os anticorpos
não são devidamente detectados pelo teste. Para atingir valores de sensibilidade de 86%, é necessário que
o teste seja realizado a partir do oitavo dia do início dos sintomas.
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Tabela 1. Interpretação dos testes molecular e sorológico para diagnóstico laboratorial de COVID-19.

Fonte: Boletim epidemiológico especial 14, COE-COVID19/SVS, atualização:26/04-02/05.

O diagnóstico laboratorial considerado padrão ouro para a identificação do novo coronavírus (2019-nCoV),
agora denominado SARS-CoV-2, continua sendo a RT-PCR em tempo real (RT-qPCR). A amostra clínica
preferencial para investigação laboratorial é a secreção da nasofaringe.

Isolamento de casos suspeitos ou confirmados
A Portaria GM/MS nº 356/2020 dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).
Para os casos suspeitos ou confirmados para COVID 2019 em populações indígenas que, após avaliação
médica, não necessitem de hospitalização, recomenda-se que o paciente indígena permaneça em
isolamento domiciliar:
o

Caso o indígena com sintomas respiratórios esteja fora da aldeia, recomenda-se manter o
isolamento fora da aldeia até se confirmar ou descartar o caso; caso confirmado, o paciente deve
permanecer fora da aldeia até alta clínica;

o

Caso o indígena com sintomas respiratórios esteja na aldeia, a equipe deve buscar estratégias de
isolamento eficiente até se confirmar ou descartar o caso; caso confirmado, manter o paciente em
isolamento até 10 dias, e todos os moradores do domicílio do caso confirmado devem permanecer
também em isolamento domiciliar, para evitar transmitir o vírus para outros moradores da aldeia.

De acordo com o Guia de Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional
pela Doença pelo Coronavírus 2019 do Ministério da Saúde, seguem novas orientações para isolamento.
Para indivíduos com quadro de Síndrome Gripal com confirmação por qualquer um dos critérios (clínico,
clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-laboratorial) para COVID-19, recomenda-se o
isolamento, suspendendo-o após 10 dias do início dos sintomas, desde que passe 24 horas de resolução
de febre sem uso de medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios.
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Para indivíduos com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave com confirmação por qualquer um
dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínicolaboratorial) para COVID-19,
recomenda-se o isolamento, suspendendo-o após 20 dias do início dos sintomas OU após 10 dias com
resultado RT-qPCR negativo, desde que passe 24 horas de resolução de febre sem uso de medicamentos
antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios, mediante avaliação médica.
Para indivíduos com quadro de SG para os quais não foi possível a confirmação pelos critérios clínico,
clínico epidemiológico ou clínico imagem, que apresentem resultado de exame laboratorial não reagente
ou não detectável pelo método RT-qPCR ou teste rápido para detecção de antígeno para SARS-CoV-2, o
isolamento poderá ser suspenso, desde que passe 24 horas de resolução de febre sem uso de
medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios.
Para indivíduos hospitalizados com quadro de SRAG para os quais não foi possível a confirmação pelos
critérios clínico, clínico epidemiológico ou clínico imagem, caso um primeiro teste de RT-qPCR venha com
resultado negativo, um segundo teste na mesma metodologia, preferencialmente com material de via
aérea baixa, deve ser realizado 48 horas após o primeiro. Sendo os dois negativos, o paciente poderá ser
retirado da precaução para COVID-19 (atentar para o diagnóstico de outros vírus respiratórios, como
influenza). Ao receber alta hospitalar antes do período de 20 dias, o paciente deve cumprir o restante do
período em isolamento OU após 10 dias com dois resultados RT-qPCR negativo, desde que passe 24 horas
de resolução de febre sem uso de medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios,
mediante avaliação médica.
Para indivíduos assintomáticos confirmados laboratorialmente para COVID-19 (resultado detectável pelo
método RT-qPCR ou teste rápido para detecção de antígeno para SARS-CoV-2), deve-se manter
isolamento, suspendendo-o após 10 dias da data de coleta da amostra.
Para casos confirmados de COVID-19 em indivíduos severamente imunocomprometidos, a estratégia
baseada em testagem laboratorial (RT-qPCR) deve ser considerada, a critério médico, para
descontinuidade do isolamento.20
Os casos encaminhados para isolamento deverão continuar usando máscara e manter a etiqueta
respiratória, sempre que for manter contato com outros moradores da residência, mesmo adotando o
distanciamento social recomendado de pelo menos um metro. Neste período, também é importante
orientar ao caso em isolamento, a limpeza e desinfecção das superfícies, conforme as recomendações da
ANVISA (http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/5923491/NT+47-2020+-GHCOS/2a2e1688-76f24de4-a4c8-c050d780b9d7). O AIS tem um papel fundamental para monitorar o caso. A presença de
qualquer sinal de alerta deverá determinar a remoção imediata do paciente indígena para unidade de
referência hospitalar.
Considerando as especificidades étnicas, culturais e de modos de vida dos povos indígenas, faz-se
necessário que a EMSI realize a avaliação caso a caso, devendo observar se o ambiente domiciliar é
adequado e se o paciente é capaz de seguir as medidas de precaução recomendadas.
Para os casos suspeitos ou confirmados para COVID 2019 em que o paciente indígena esteja na Casa de
Saúde Indígena, faz-se necessário que a equipe da unidade adeque seus espaços para que o paciente fique
em isolamento. Recomenda-se que os profissionais de saúde dos DSEI sigam as Orientações sobre
Isolamento Domiciliar, disponível em:
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/Isolamento_domiciliar_populacao_APS_20200
319_ver001.pdf
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Medidas de quarentena
De acordo com Portaria GM/MS nº 356/2020, a medida de quarentena tem como objetivo garantir a
manutenção dos serviços de saúde em local certo e determinado. Ela será determinada mediante ato
administrativo formal e devidamente motivado por Secretário de Saúde do Estado, do Município, do
Distrito Federal ou Ministro de Estado da Saúde ou superiores em cada nível de gestão, publicada no Diário
Oficial e amplamente divulgada pelos meios de comunicação.
Nesse caso, os DSEI devem seguir essa medida se a mesma for estabelecida no âmbito do município ou do
Estado da abrangência de seu território.
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.

Notificação e registro
A notificação imediata deve ser realizada pelo meio de comunicação mais rápida disponível, em até 24
horas 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.
A Rede CIEVS dispõe dos seguintes meios para receber a notificação de casos suspeitos do novo
coronavírus e outros eventos de saúde pública:
Meio telefônico (local)
Segundo a hierarquia do SUS, se a secretaria de saúde do estado ou município dispor de estrutura e fluxos
para receber as notificações de emergências epidemiológicas e casos suspeitos do novo coronavírus,
inclusive nos finais de semana, feriados e período noturno, o profissional deverá notificar,
preferencialmente, as vigilâncias locais.
Meio telefônico (nacional)
O CIEVS oferece aos profissionais de saúde o serviço de atendimento, gratuito, 24 horas por dia durante
todos os dias da semana, denominado Disque Notifica (0800-644-6645).
Meio eletrônico
E-notifica (notifica@saude.gov.br): notificação por meio do correio eletrônico do CIEVS (Rede Nacional
de Alerta e Resposta às Emergências em Saúde Pública).
e-SUS Notifica – O DATASUS disponibiliza nova plataforma para notificação de casos de COVID-19, com a
mudança, o FormSUS 2 será desabilitado a partir de 26/03/2020. As novas notificações devem, portanto,
ser realizadas apenas no e-SUS Notifica. Orientações e esclarecimentos para os profissionais de saúde
estarão disponíveis no portal do DATASUS: https://notifica.saude.gov.br/login
Todas as informações inseridas serão disponibilizadas em tempo real para a Rede CIEVS que será
responsável para encaminhar para a autoridade local responsável.
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Especificamente em relação aos registros de casos em populações indígenas atendidas pelo
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASI-SUS), a recomendação da SESAI/MS é:
a) 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 do DSEI respectivo e para a SESAI, no e-mail
lista.nucleo1@saude.gov.br;
b) Para as EMSI que não dispõem de acesso à internet nos territórios indígenas, recomenda-se que
realizem contato (telefônico ou por radiofonia) com a DIASI do DSEI, 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;
c) Para as equipes das CASAI que dispõem de acesso à internet, 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 do DSEI respectivo e para a SESAI, no e-mail lista.nucleo1@saude.gov.br;
d) Para as equipes das CASAI que não dispõem de acesso à internet, recomenda-se que realizem contato
(telefônico) com a Divisão de Atenção à Saúde Indígena do DSEI, 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;

Orientações às equipes multidisciplinares de saúde indígena e de saneamento
Os profissionais de saúde devem receber as orientações contidas neste documento e devem orientar os
Agentes Indígenas de Saúde e Agentes Indígenas de Saneamento de modo a:
●
●
●
●
●

Conscientizarem a comunidade sobre as medidas de prevenção e controle da doença;
Identificarem precocemente sinais e sintomas de Síndrome Respiratória Aguda Grave;
Compreenderem o fluxo de encaminhamento dos casos suspeitos da COVID-19;
Adotarem as medidas de proteção individual frente a um caso suspeito;
Redefinirem quais atendimentos da rede de referência de atenção à saúde (exames, consultas)
fora das aldeias serão mantidos, para evitar ao máximo a circulação da população indígena fora
das aldeias.

Recomenda-se a continuidade da entrada de todos os profissionais que compõem as EMSI a fim de garantir
o acesso da população indígena aos cuidados da atenção primária à saúde. No entanto, no sentido de
diminuir o risco de transmissão da COVID-19, cada Coordenador Distrital, juntamente com a equipe da
Divisão de Atenção à Saúde Indígena, poderá, considerando a situação epidemiológica, adotar critérios
para definição da equipe mínima, ou seja, de quais categorias profissionais deverão entrar em área
indígena, com exceção do médico, enfermeiro e técnico de enfermagem (entrada obrigatória). Importante
salientar que, em cada DSEI, em função de suas características territoriais e geográficas, populacionais,
socioculturais, poderão ser definidos diferentes critérios em relação a cada polo base.
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Com o objetivo de prevenir/diminuir o número de infectados pela COVID-19, considerando que os
profissionais de saúde bucal realizam procedimentos que aumentam a probabilidade de contaminação
cruzada, o Ministério da Saúde orienta a suspensão dos atendimentos odontológicos eletivos, mantendose o atendimento das urgências odontológicas (Nota Técnica Nº 9/2020-CGSB/DESF/SAPS/MS, de
20/03/2020).
Em relação às equipes de saneamento, que por ventura tenham projetos de construção/manutenção de
equipamentos e edificações nas comunidades indígenas, orienta-se o DSEI avaliar, junto à Divisão de
Atenção à Saúde Indígena, a possibilidade do risco de transmissão da COVID-19 associado à entrada dos
trabalhadores na aldeia. Verificar, ainda, se o serviço/manutenção pode ser postergado. A mesma
recomendação deve ser levada em consideração para os técnicos do SESANI, incluindo-se as medições,
poços e sistemas de abastecimento de água.
As ações de manutenção de poços, sistema de abastecimento de água e de monitoramento qualidade da
água devem ser realizadas dentro da programação visando à prevenção da ocorrência de doenças de
veiculação hídrica nas aldeias. O DSEI deve avaliar a possibilidade de adiamento dos casos de menor
complexidade.

Trabalhadores da saúde que apresentem sinais e sintomas que atendam a definição de SG e
SRAG, após análise clínica por médico ou enfermeiro, devem entrar em contato com a Divisão
de Atenção à Saúde Indígena para providenciar sua remoção do território indígena.

Orientações às Casas de Saúde Indígena
A Nota Técnica n º 22/2020-COGASI/DASI/SESAI/MS (0014397032) apresenta orientações aos profissionais
das Casas de Saúde Indígena sobre as medidas de prevenção e controle da pandemia de COVID-19.

Equipe de Resposta Rápida
Foi publicada em 14 de abril de 2020, a Portaria SESAI n° 55 que institui a Equipe de Resposta Rápida (ERR),
no âmbito dos DSEI, para enfrentamento da pandemia de COVID-19 no SASISUS. A ERR permanecerá em
isolamento domiciliar, na cidade sede do DSEI, e será acionada para entrar em área indígena nas (i)
situações de emergência ou outras situações decorrentes da pandemia ou (ii) surtos de Síndrome Gripal
ou Síndrome Respiratória Aguda Grave. A ERR terá a sua disposição kits de insumos, medicamentos, EPI,
equipamentos de saúde, bem como a logística necessária para entrar nos territórios indígenas.
A Nota Técnica nº 4/2020-DASI/SESAI/MS (0014411935) apresenta o rol de insumos estratégicos de saúde,
equipamentos de saúde e meios logísticos necessários para atuação da Equipe de Resposta Rápida (ERR)
no âmbito dos DSEI, no enfrentamento da pandemia de COVID-19 no SASISUS, bem como orienta sobre
procedimentos e fluxos para contratação da equipe.

Unidade de Atenção Primária Indígena
Em se tratando de atendimento à COVID-19, a SESAI elaborou uma nova estratégia, denominada Unidade
de Atenção Primária Indígena (UAPI) (0015025174), com o objetivo de fortalecer os serviços de atenção
primária à saúde indígena no atendimento da população indígena de abrangência dos DSEI para COVID19, respeitando suas especificidades culturais. Essa estratégia está em consonância com os princípios e
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diretrizes da atenção primária no SUS e com os protocolos específicos para o acolhimento dos casos
suspeitos de SG e identificação precoce de casos de COVID-19.

Educação à distância sobre COVID 19
Diante da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) ocasionada pelo surto do novo
coronavírus (COVID-19), com o intuito fortalecer as ações de vigilância para o enfrentamento da ESPII
ocasionada pela COVID-19, recomenda-se que todos os profissionais de nível médio e superior dos DSEI e
das CASAI, realizem os cursos:
1. "Doenças ocasionadas por vírus respiratórios emergentes, incluindo o COVID-19", ofertado pela
Organização Mundial da Saúde, disponível no link:
https://www.campusvirtualsp.org/ptbr/curso/doencas-ocasionadas-por-virus-respiratorios-emergentes-incluindo-covid-19. Ressalta-se que
este curso também está sendo ofertado pela Escola Virtual de Governo com carga horária de 10 horas,
disponível em: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/288.
2. "Prevenção e controle de infecções causadas pelo novo coronavírus(COVID-19)", produzido pela
Organização Mundial da Saúde e traduzido para o português pela Organização Pan-Americana da Saúde
(OPAS/OMS) e está sendo ofertado e certificado pela Fiocruz Brasília, está disponível no link:
https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/46170
3. “Orientações gerais ao paciente com COVID-19 na Atenção Primária à Saúde”, desenvolvido pela
Universidade Federal do Maranhão e ofertado pela Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), disponível no
link: https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/46168
4. “Manejo da infecção causada pelo novo coronavírus”, ofertado pela Fundação Oswaldo Cruz
(FIOCRUZ), disponível no link: https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/hotsite/covid19
5. “Instruções para execução do teste rápido para detecção de anticorpos contra o SARS-CoV-2”,
ofertado pelo Laboratório de Inovação tecnológica em Saúde (LAIS) da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN), por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem do SUS (AVA-SUS), disponível no link:
https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=326
6. “Proteção física e psicossocial no trabalho em saúde e áreas essenciais no enfrentamento à COVID19”, ofertado pelo LAIS da UFRN, em parceria com o Conselho Nacional de Saúde, por meio do AVA-SUS,
disponível no link: https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=330
7. “COVID-19: uso seguro de EPI”, que tem como objetivo promover atualização para os profissionais de
saúde acerca dos conceitos essenciais nessa área de conhecimento, em face da pandemia pela COVID-19
e da necessidade de utilização segura dos Equipamentos de Proteção Individual, com foco na
paramentação e desparamentação e também na prevenção de lesão por pressão associada ao uso da
máscara N95 ou equivalente e do protetor facial pelo profissional de saúde. Ofertado por meio do AVASUS, disponível no link: https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=329
8. “Prevenção e Papel dos Agentes Indígenas de Saúde (AIS) e Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN)
na Pandemia”, ofertado pela Secretaria Especial de Saúde Indígena por meio do Ambiente Virtual de
Ensino a Distância e Trabalho Colaborativo do Ministério da Saúde (UniverSUS). O curso tem como público
alvo os AIS e os AISAN que atuam no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, para acessar o curso devese seguir as orientações abaixo:
1) Acessar o link: http://universus.saude.gov.br/index.html. Utilizar o navegador Mozilla Firefox
2) Realizar o cadastro na plataforma UniverSUS.
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3)
4)
5)
6)

Acesse seu e-mail e clique no link enviado para validar o seu cadastro.
Logar na plataforma UniverSUS.
No painel de navegação clicar na opção “Cursos”, em seguida clicar na opção “Cursos Livres”.
Selecionar o curso “Prevenção e Papel dos Agentes Indígenas de Saúde (AIS) e Agentes Indígenas
de Saneamento (AISAN) na Pandemia”.
7) Caso necessário, inserir a chave de acesso: Brasilsemcorona
9. “Curso de Atualização em Saúde Mental e Atenção Psicossocial na COVID-19”, ofertado pela FIOCRUZ
Brasília, com o objetivo de proporcionar subsídios para o entendimento global do cuidado em Saúde
Mental e Atenção Psicossocial em situações de pandemia do novo coronavírus e de oferecer ferramentas
que auxiliem a compreender e a elaborar estratégias de planejamento, preparação e resposta para
população em geral, pacientes infectados, familiares e trabalhadores da linha de frente, disponível no link:
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/atualizacao-saude-mental-psicossocial-covid19/
10. “Medidas de proteção no manejo da COVID-19 na Atenção Especializada”, desenvolvido pela
Universidade Federal de Santa Catarina e ofertado pela Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), disponível
no link: https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/46163
11. “Protocolo Clínico da COVID-19 na Atenção Primária à Saúde”, desenvolvido pela Universidade
Federal do Piauí e ofertado pela Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), disponível no link:
https://www.unasus.gov.br/cursos/oferta/418549

Orientações sobre eventos e viagens a serviço
A partir da divulgação da Instrução Normativa Nº 21/2020 do Ministério da Economia, de 16 de março de
2020, publicada no Diário Oficial da União de 17 de março de 2020, a SESAI recomenda:




As viagens a serviço de profissionais da sede dos DSEI programadas para os territórios indígenas
para matriciamento, capacitação ou outras atividades que não estiverem relacionadas ao
enfrentamento do novo coronavírus, bem com atividades que não se configurem como urgência
devem ser suspensas enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública decorrente do
coronavírus (COVID-19). As viagens rotineiras das EMSI devem ser mantidas, respeitando as
orientações de prevenção já encaminhadas para todos os Distritos.
Os DSEI devem suspender a realização de eventos e reuniões enquanto perdurar o estado de
emergência em saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19). Deve ser avaliada a
possibilidade de realização de reunião por meio de videoconferência ou de outro meio eletrônico.

Medidas de prevenção e controle
Segundo o Guia de Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela
Doença pelo Coronavírus 2019, são medidas de prevenção e controle:





distanciamento social;
higienização das mãos;
etiqueta respiratória;
uso de máscaras em serviços de saúde e na população geral.

A ANVISA apresenta Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser
adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus
(SARS-CoV-2), disponível no link:
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http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMSGGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28
Com o intuito de prevenir casos de Coronavírus em indígenas e profissionais dos Distritos Sanitários
Especiais Indígenas, recomenda-se que os Distritos orientem aos usuários e profissionais que cumpram as
seguintes medidas:









Realizar a lavagem das mãos com frequência utilizando água e sabão ou desinfetar as mãos com
álcool 70% em todas as unidades do DSEI;
Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos;
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 com água e sabão
ou higienizar com álcool gel;
Evitar contato próximo a pessoas que tenham febre e tosse, preferencialmente uma distância
mínima de um metro;
Em caso de febre, tosse e dificuldade em respirar, deve-se procurar atendimento médico
imediatamente devendo ser compartilhado o histórico de saída da aldeia e contato com casos
suspeitos ou confirmados de COVID-19;
Desinfecção de objetos e superfícies, durante a pandemias de COVID-19 (Nota técnica Nº
47/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/
ANVISA,
disponível
em:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/5923491/NT+47-2020+-GHCOS/2a2e1688-76f24de4-a4c8-c050d780b9d7).

Mobilidade de pessoas para dentro e fora das aldeias
A SESAI recomenda à população indígena que evite ao máximo se dirigir aos centros urbanos. Ações como
essa, além de reduzirem o número de casos e, por consequência, evitarem a transmissão dentro da aldeia
indígena, têm o potencial de reduzir o impacto para os serviços de saúde, por reduzir o pico epidêmico.
● Em caso de indígenas que saíram da aldeia e apresentaram sinais e sintomas respiratórios antes
de retornarem, estes devem ser examinados por um médico ou enfermeiro ainda fora da
aldeia, para confirmar a suspeita de COVID-19 e proceder o isolamento. Os pacientes que
apresentarem sinais e sintomas clínicos e epidemiológicos devem ser mantidos em local
privativo/isolamento até que o caso seja descartado.
● Em caso de indígenas que estejam fora e desejem retornar à aldeia, mas não apresentam sinais
e sintomas respiratórios, avaliar a necessidade e viabilidade de permanecerem em isolamento
fora da aldeia por 7 dias, antes de retornarem para a aldeia. Se o isolamento fora da aldeia não
for viável e o indígena tenha que retornar à aldeia, recomenda-se que ele permaneça em
isolamento domiciliar por 7 dias, para observar o possível surgimento de sinais e sintomas
respiratórios, além de utilizar as medidas não farmacológicas.
Recomenda-se aos DSEI que seja realizada a higienização frequente dos meios de transporte,
principalmente os pontos de maior contato, de modo a evitar a disseminação da COVID-19.
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A SESAI recomenda à população indígena que evite se dirigir aos centros urbanos. Ações como essa,
além de reduzirem o número de casos e, por consequência, evitarem a transmissão dentro da aldeia
indígena, têm o potencial de reduzir o impacto para os serviços de saúde, por reduzir o pico
epidêmico.
A SESAI, considerando a reconhecida vulnerabilidade das populações indígenas às doenças
respiratórias, recomenda que sejam implementadas medidas restritivas à entrada de pessoas nas
aldeias indígenas, em função do risco de transmissão pelo novo coronavírus.

Orientações sobre os cuidados em saúde mental
O momento atual de enfrentamento à pandemia do COVID-19 pode suscitar sentimentos de insegurança
e preocupação; intensificar sensações relacionadas aos riscos de contaminação; aumentar o estresse e
ansiedade; e a própria condição de isolamento. Isso pode ter impacto na saúde mental das pessoas,
profissionais de saúde e usuários. Neste sentido, informa-se que a OMS divulgou um guia para cuidados
em saúde mental durante a pandemia, que apresenta informações e diretrizes conforme o público alvo:
(i) população geral, (ii) agentes de saúde, (iii) líderes de equipe e supervisores em postos de saúde, (iv)
cuidadores de crianças, e (v) idosos, cuidadores e pessoas com problemas de saúde. Recomenda-se a
divulgação deste Guia da OMS de forma ampla entre os diferentes setores do DSEI (DIASI, SESANI, CASAI,
SELOG,
SEOFI,
SEAD,
CONDISI),
disponível
em:
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51996/OPASBRACOVID1920040_por.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y
Com vistas à comunicação responsável, orienta-se, especialmente à DIASI, o compartilhamento
sistemático das informações oficiais da SESAI e Ministério da Saúde junto à CASAI, EMSI, Polos Base, UBSI,
utilizando linguagem clara e objetiva. Orienta-se ainda que a DIASI, Controle Social, lideranças e cuidadores
tradicionais elaborem conjuntamente estratégias para disseminar cuidados e ações de prevenção,
conforme o Guia da OMS, junto às comunidades indígenas, de modo contextualizado, considerando as
especificidades socioculturais de cada povo/etnia, visando a proteção e acolhimento dos usuários para
promoção da saúde mental.

Mantenha-se informado
Portal da SESAI: https://saudeindigena.saude.gov.br
Como parte da campanha de prevenção ao Coronavírus (COVID-19), o Ministério da Saúde produziu uma campanha para as redes
sociais sobre tema, que podem ser acessados por meio do link: www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus
Para acessar os boletins epidemiológicos lançados pelo Ministério da Saúde, utilize do link: www.saude.gov.br/boletinsepidemiologicos
Para informações mais detalhadas sobre Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave, acesse a Nota Técnica nº 26/2020COGASI/DASI/SESAI/MS (0014982983)
Para acessar a Nota Informativa Nº 9/2020-SE/GAB/SE/MS com “Orientações do Ministério da Saúde para manuseio
medicamentoso
precoce
de
pacientes
com
diagnóstico
da
COVID-19”,
utilize
o
link:
https://saude.gov.br/images/pdf/2020/May/20/ORIENTA----ES-D-PARA-MANUSEIO-MEDICAMENTOSO-PRECOCE-DEPACIENTES-COM-DIAGN--STICO-DA-COVID-19.pdf
Quaisquer informações ou dúvidas dos DSEI, CASAI e Controle Social sobre o novo coronavírus podem ser endereçados à SESAI,
por meio dos seguintes contatos:
E-mail: lista.nucleo1@saude.gov.br
Telefones: (61) 3315-5946 / 5935 / 5923 / 5936 / 5958
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Ministério da Saúde
Secretaria Especial de Saúde Indígena

INFORME EPIDEMIOLÓGICO

Doença por Coronavírus (COVID-19) em populações indígenas
Semana Epidemiológica (SE) 35 (23/08/2020 a 29/08/2020)
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APRESENTAÇÃO
O Ministério da Saúde, por meio da
Secretaria Especial de Saúde Indígena
(SESAI), divulga, semanalmente, um Informe
Epidemiológico visando, não apenas
apresentar os números disponíveis sobre a
COVID-19 na população indígena atendida
pelo Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena (SASISUS), mas também propiciar
uma
interpretação
da
situação
epidemiológica por Distrito Sanitário Especial
Indígena (DSEI).
Este informe foi elaborado em
cooperação com a Organização PanAmericana da Saúde (OPAS/OMS) e passa a
apresentar informações sobre o padrão de
casos com maior detalhamento.

A
divulgação
dos
dados
epidemiológicos sobre a COVID-19 em
indígenas atendidos pelo SASISUS ocorre
diariamente
por
meio
do
site
www.saudeindigena.saude.gov.br.
SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA
COVID-19 NA POPULAÇÃO INDÍGENA
(SASISUS)
No Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena, até o dia 29 de agosto de 2020
(Semana Epidemiológica 35), os 34 Distritos
Sanitários Especiais Indígenas (DSEI)
notificaram 42.814 casos, dos quais 23.165
(54,1%) foram confirmados, 18.425 (43%)
descartados, 315 (0,7%) foram excluídos e
909 (2,1%) são suspeitos. Todos os DSEI já
apresentaram casos confirmados para
COVID-19 (Figuras 1 e 2), sendo 21.985 por
critério laboratorial e 1.180 por vínculo
epidemiológico. Do total de casos positivos,
378 (1,6%) evoluíram para óbito por COVID19 (Figura 3).
O DSEI Alto Rio Juruá apresentou o
maior número de casos confirmados por
critério
clínico
epidemiológico,
representando 82,3% (557 de 677 casos) das
suas confirmações. O segundo DSEI com
maior número de casos utilizando o mesmo
critério é Porto Velho, que confirmou 109
(17,5%) dos seus 623 casos.
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Figura 1 – Classificação dos casos de COVID-19 em indígenas assistidos pelo SASISUS, notificados por
DSEI, até SE 35 de 2020.
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Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 29/08/2020, sujeitos a revisões.

A figura 2 apresenta a distribuição dos casos de COVID-19 notificados, segundo a data de início dos
sintomas. Observa-se que há um acúmulo maior de casos suspeitos desde o mês de junho.
Figura 2 – Distribuição dos casos de COVID-19, segundo data do início dos sintomas1, em indígenas
assistidos pelo SASISUS, até SE 35 de 2020.
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Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 29/08/2020, sujeitos a revisões.

1

Foi utilizada a data de notificação quando a data de início de sintomas estava sem informação.
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Figura 3. Distribuição dos casos confirmados e óbitos por COVID-19, por data de início de sintomas
em indígenas assistidos pelo SASISUS, até SE 35 de 2020.
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Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 29/082020, sujeitos a revisões.

Quanto à classificação das infecções respiratórias, segundo o novo Guia de Vigilância
Epidemiológica da SVS/MS2, dos 23.165 casos confirmados, 14.084 (60,8%) são Síndrome Gripal com
sintomas leves ou moderados; 3.733 (16,1%), casos de Síndrome gripal que apresentaram sinais de
gravidade (SRAG) (Figura 4); 2.867 (12,4%), assintomáticos; e 2.481 (10,7%) não atendiam à definição
de casos de Síndrome Gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave. Os sinais e sintomas mais comuns
foram febre (n=14.396/62,1%), tosse (n=14.278/61,6%) e dor de garganta (9.550/41,2%) Figura 4.
Figura 4. Distribuição dos casos de SG e SRAG confirmados por COVID-19 em indígenas atendidos pelo
SASISUS, segundo Semana Epidemiológica, até a SE 34.
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Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 29/08/2020, sujeitos a revisões
2

Guia de Vigilância Epidemiológica –Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus
2019, Vigilância de Síndromes Respiratórias Agudas COVID-19, SVS/MS, 05/08/2020.
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Observa-se na figura 5 a distribuição de óbitos confirmados por semana epidemiológica. A
semana epidemiológica 26 concentrou o maior número de óbitos por COVID-19 até o momento. As
semanas epidemiológica 28 a 31 concentram 28% dos óbitos, enquanto as quatro semanas seguintes
(32 a 35) concentram 16%. Este declínio da curva de óbitos nas últimas quatro semanas
epidemiológicas da série pode sugerir que ainda existam notificações que não foram registradas no
sistema até o momento.
Figura 5 – Distribuição dos óbitos por COVID-19 em indígenas atendidos pelo SASISUS, por semana
epidemiológica do óbito, até SE 35 de 2020.
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Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 29/08/2020, sujeitos a revisões.

A taxa de incidência da COVID-19 na população indígena assistida pelo SASISUS foi de 3.064,7
(por 100.000 habitantes) e a taxa de mortalidade foi de 50,0 (por 100.000 habitantes). A região norte
se manteve com o maior número de casos (15.238) e incidência de 4.005,7 (por 100.000 habitantes),
sendo a região que compreende 50% da população indígena. Quanto à taxa de letalidade, a região
centro-oeste apresentou a maior taxa (3,4), sendo 2,1 vezes maior do que taxa geral de letalidade
entre os DSEI (Tabela 1).
As maiores taxas de incidência foram observadas nos DSEI Kaiapó do Pará (17.926,8 por
100.000 habitantes), seguido por Rio Tapajós (12.653,8 por 100.000 habitantes), Altamira (9.612,4
por 100.000 habitantes) e Cuiabá (9.571,4 por 100.000 habitantes).
Assim como nos casos, os óbitos também foram registrados em maior quantidade na região
norte (203), no entanto, a região centro-oeste apresentou a maior taxa de mortalidade (84,9 por
100.000 habitantes). O DSEI que apresentou maior taxa de moralidade foi Cuiabá (270,4 por 100.000
habitantes) seguido por Vilhena (203,5 por 100.000 habitantes) e Xavante (157,7 por 100.000
habitantes).
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Tabela 1. Número de casos e óbitos, incidência, mortalidade e letalidade por COVID-19 em indígenas
assistidos pelo SASISUS, por DSEI, até a SE 35.
DSEI
Região Norte
Altamira
Alto Rio Juruá
Alto Rio Negro
Alto Rio Purus
Alto Rio Solimões
Amapá e Norte do Pará
Guamá-Tocantins
Kaiapó do Pará
Leste de Roraima
Manaus
Médio Rio Purus
Médio Rio Solimões e Afluentes
Parintins
Porto Velho
Rio Tapajós
Tocantins
Vale do Javari
Vilhena
Yanomami
Região Centro-Oeste
Araguaia
Cuiabá
Kaiapó do Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Xavante
Xingu
Região Nordeste
Alagoas e Sergipe
Bahia
Ceará
Maranhão
Pernambuco
Potiguara
Regiões Sul e Sudeste
Interior Sul
Litoral Sul
Minas Gerais e Espírito Santo
Total

População
380.412
4.463
18.192
28.766
12.698
71.068
13.048
17.479
6.203
53.114
31.478
7.803
22.554
16.620
10.733
13.332
12.618
6.308
5.898
28.037
127.193
5.855
7.397
4.989
78.692
22.188
8.072
164.374
12.483
33.054
26.966
37.819
38.843
15.209
83.919
41.834
25.052
17.033
755.898

Casos
Mortalidade
Óbitos
Incidência por
confirmados
por 100.000
acumulados 100.000 hab.
acumulados
hab.
15.238
203
4.005,7
53,4
429
0
9.612,4
0,0
677
9
3.721,4
49,5
1.291
13
4.487,9
45,2
455
5
3.583,2
39,4
1.513
33
2.128,9
46,4
814
4
6.238,5
30,7
1.252
17
7.162,9
97,3
1.112
9
17.926,8
145,1
2.061
41
3.880,3
77,2
449
11
1.426,4
34,9
243
4
3.114,2
51,3
337
8
1.494,2
35,5
79
4
475,3
24,1
623
6
5.804,5
55,9
1.687
12
12.653,8
90,0
721
8
5.714,1
63,4
460
2
7.292,3
31,7
497
12
8.426,6
203,5
538
5
1.918,9
17,8
3.152
108
2.478,1
84,9
186
4
3.176,8
68,3
708
20
9.571,4
270,4
180
2
3.607,9
40,1
1.199
36
1.523,7
45,7
599
35
2.699,7
157,7
280
11
3.468,8
136,3
3.151
44
1.917,0
26,8
178
3
1.425,9
24,0
330
2
998,4
6,1
559
5
2.073,0
18,5
1.451
26
3.836,7
68,7
238
7
612,7
18,0
395
1
2.597,1
6,6
1.625
23
1.936,4
27,4
1.083
18
2.588,8
43,0
398
4
1.588,7
16,0
144
1
845,4
5,9
23.166
378
3.064,7
50,0

Letalidade
(%)
1,3
0,0
1,3
1,0
1,1
2,2
0,5
1,4
0,8
2,0
2,4
1,6
2,4
5,1
1,0
0,7
1,1
0,4
2,4
0,9
3,4
2,2
2,8
1,1
3,0
5,8
3,9
1,4
1,7
0,6
0,9
1,8
2,9
0,3
1,4
1,7
1,0
0,7
1,6

Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 29/08/2020, sujeitos a revisões.

A tabela 2 apresenta a distribuição dos casos notificados, por DSEI, por semana
epidemiológica. Os casos seguiram uma tendência de aumento até a semana epidemiológica 25
(Tabela 2). É possível que os casos confirmados das últimas semanas, e principalmente da SE 35,
aumentem à medida em que os casos suspeitos sejam confirmados e novos registros sejam feitos.

5

6
Tabela 2. Distribuição dos casos de COVID-19 em indígenas assistidos pelo SASISUS, por DSEI e
semana epidemiológica de sintomas, até a SE 35.
DSEI
ALAGOAS E SERGIPE
ALTAMIRA
ALTO RIO JURUÁ
ALTO RIO NEGRO
ALTO RIO PURUS
ALTO RIO SOLIMÕES
AMAPÁ E NORTE DO PARÁ
ARAGUAIA
BAHIA
CEARÁ
CUIABÁ
GUAMÁ-TOCANTINS
INTERIOR SUL
KAIAPÓ DO MATO GROSSO
KAIAPÓ DO PARÁ
LESTE DE RORAIMA
LITORAL SUL
MANAUS
MARANHÃO
MATO GROSSO DO SUL
MÉDIO RIO PURUS
MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES
MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO
PARINTINS
PERNAMBUCO
PORTO VELHO
POTIGUARA
RIO TAPAJÓS
TOCANTINS
VALE DO JAVARI
VILHENA
XAVANTE
XINGU
YANOMAMI

6
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

35
0
0
0
0
0
5
0
0
0
2
8
1
0
1
0
1
3
0
0
1
6
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
64
0
0

Total
178
429
677
1291
455
1513
814
186
330
559
708
1252
1083
180
1112
2061
398
449
1451
1199
243
337
144
79
238
623
395
1687
721
460
497
599
280
538

Total

2 1 1 5 10 21 41 86 122 185 352 519 1242 1214 1625 2164 2115 2433 1913 1819 1702 1424 1384 1060 812 614 207 93

23166

9
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12
0
0
0
1
0
2
1
0
0
0
0
2
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13
0
0
0
2
0
5
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
12
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14
0
0
1
7
0
9
1
0
0
2
0
8
0
0
0
1
1
5
0
0
1
0
0
4
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

15
0
0
0
14
0
37
1
0
0
2
0
6
0
0
0
0
0
8
0
0
2
1
0
7
2
0
0
0
0
3
0
1
0
2

16
0
0
1
14
0
42
1
0
0
7
1
6
0
0
0
1
0
12
0
0
4
4
2
11
13
0
0
3
0
0
0
0
0
0

17
0
1
0
18
1
64
0
0
0
13
0
9
2
0
0
3
1
29
0
0
1
13
1
4
21
0
1
2
0
0
0
0
0
1

18
2
0
0
44
0
96
4
0
1
24
0
29
7
0
3
12
2
22
32
0
3
14
0
3
26
4
3
7
0
1
0
1
0
12

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1
0
4
17 11 11 13 13 44 17 12 14
4 10 2
3
2
8
22 73 13 20 22 36 45 19 37 33 31 65 1
1
2
6
11 30 94 106 130 80 67 40 29 56 11 8 4
1
77 185 121 130 142 142 143 68 79 28 34 23
6
6 2
0
5 22 28 46 50 39 38 27 35 58 21 36 17 20 8
3
94 159 132 78 108 156 98 80 55 79 48 51 53 21 21 19
10 89 142 128 159 70 52 44 44 44 12 10
2
0 0
0
0
1
0
0
2
0
8
10 37 22 32 26 20 17 9
2
0
4
9
12
9
17 19 31 43 39 54 65 19 6 2
0
50 71 40 44 66 33 21 16 21 12 16 12 42 7 45 13
0
1
0
0
7
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55 242 170 97 141 116 131 66 59 35 19 22
4
7 21 5
12 63 69 89 69 75 85 98 62 53 62 85 55 99 78 19
0
0
0
3
1
1
0
1
14 23 21 11 19 30 41 14
23 31 48 213 337 337 43 47 26
1
1
0
1
1 0 0
14 53 63 127 260 215 409 229 296 141 85 63 42 36 9 0
3
7
2
5
26 13 86 53 37 41 16 20 19 21 21 21
23 56 63 68 68 17
4
4
29 20
5
0
1
0 0 1
30 58 105 174 217 207 285 147 56 51 23 14 35 8 6 2
4 30 41 22 20 17 39 32 48 64 204 298 241 134 3 1
3
1
2
1
9
1
12 13 48 15 22 10 10 18 11 50
22 29 17 31 26 11 25 16 32 30 31 29
2
1 2 0
0
0
0
1
4
4
9
16 12 13 19 17 15 12 14 5
4 10
6
11
4
2
0
0
1
0
4
3
5
0 0 0
40 27 12
4
8
8
7
11 11 10 10 10
9
7 2 0
6
6
8
27 42 83 55 29 90 91 71 33 29 27 20 0
6 17
9
17 37 54 50 39 26 37 43 20 17 16 3 0
15 31 53 66 92 159 342 284 110 195 116 84 45 47 28 8
0
1
0
1
2
12 60 176 131 103 58 37 17 29 88 6
1 10 19 64 61 28 44 23
5
57 34 43 44 1 14 7
0
0
0
0
0
1
5
25 27 86 75 67 55 53 99 4
2
5
1
13 50 83 67 48 33 46 25 46 48 56 4 6
0
0
0
3
5
13 31 20 41 75 43 19 14 11 5 0
15 19 17 30 24 42 27 28 48 44 50 72 78 19 8 2

Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 29/08/2020, sujeitos a revisões.
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A tabela 3 apresenta a distribuição dos óbitos notificados por DSEI, por semana
epidemiológica. Nota-se que as semanas epidemiológicas 25, 26 e 28 apresentam o maior número
de óbitos (tabela 3).
Tabela 3. Distribuição dos óbitos por COVID-19 em indígenas assistidos pelo SASISUS, por DSEI e
semana epidemiológica do óbito, até a SE 35.
DSEI
Alagoas E Sergipe
Altamira
Alto Rio Juruá
Alto Rio Negro
Alto Rio Purus
Alto Rio Solimões
Amapá E Norte Do Pará
Araguaia
Bahia
Ceará
Cuiabá
Guamá-Tocantins
Interior Sul
Kaiapó Do Mato Grosso
Kaiapó Do Pará
Leste De Roraima
Litoral Sul
Manaus
Maranhão
Mato Grosso Do Sul
Médio Rio Purus
Médio Rio Solimões E Afluentes
Minas Gerais E Espírito Santo
Parintins
Pernambuco
Porto Velho
Potiguara
Rio Tapajós
Tocantins
Vale Do Javari
Vilhena
Xavante
Xingu
Yanomami

12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18
0
0
0
0
0
5
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19
0
0
0
2
0
4
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
0
0
0
1
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0

21
0
0
0
1
0
8
0
0
1
0
0
4
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1

22
1
0
0
2
1
3
0
0
0
1
0
4
0
0
2
3
0
2
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

23
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
4
1
2
2
0
0
1
0
0
0
1
0
6
0
0
0
0
0
1

24
0
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
2
8
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0

25
1
0
1
0
1
0
2
0
0
0
0
1
3
0
2
8
0
1
4
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
3
0
0

26
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
4
0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
13
0
0

27
0
0
2
0
0
1
1
0
0
0
3
2
1
0
0
4
0
3
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
0

28
0
0
2
1
0
2
0
1
1
0
2
2
1
0
1
1
0
0
6
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
5
2
0

29
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
0
1
1
0
2
0
0
3
2
0
0
0
1
0
1
1
0
3
0
1
2
1
0

30
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
2
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
2
2
2
0

31
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
0
1
0
0
5
0
0
1
7
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
4
1
2
0

32
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
4
0
1
1
0
0
0
0
1
7
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
2
2
1
0

33
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
0
2
0
1
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

34
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
4
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1

35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0

Total
3
0
9
13
5
33
4
4
2
5
20
17
18
2
9
41
4
11
26
36
4
8
1
4
7
6
1
12
8
2
12
35
11
5

Total
1 0 0 3 1 1 6 12 11 21 23 24 21 30 31 27 30 24 24 29 25 16 13 5
Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 29/08/2020, sujeitos a revisões.
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A tabela 4 e a figura 6 apresentam as taxas de incidência e mortalidade de dois diferentes
períodos. O primeiro período refere-se aos casos acumulados das SE 30 e 31; e o segundo período aos
casos acumulados das SE 32 e 33. Ao todo, 7 DSEI apresentaram aumento da incidência no último
período. O maior aumento na incidência entre os dois períodos comparados foi identificado no DSEI
Kaiapó do Mato Grosso (de 2,4 vezes), Tocantins (de 2,2 vezes) e Médio Rio Purus (de 1,5 vezes).
Quanto a mortalidade, os DSEI Cuiabá e Mato Grosso do Sul apresentaram aumento quanto a razão
de taxas (respectivamente de 1,5 e 1,3 vezes). Quatro DSEI não notificaram óbitos no primeiro período
e apresentaram óbitos no período posterior.
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Tabela 4. Distribuição de casos e óbitos por COVID-19. Brasil por DSEI, nas SE 30 a 31 e SE 32 a 33.

DSEI

Casos no
período

SE 30 e 31
Incidência
Óbitos
(100.000
período
hab.)

Mortalidade
(100.000
hab.)

Casos
no
período

SE 32 e 33
Óbitos Incidência
no
(100.000
período
hab.)

Mortalidade
(100.000
hab.)

Razão de
taxas de
incidência

Razão de
taxas de
mortalidade

0,0

Alagoas e Sergipe

18

1

144,2

8,0

12

0

96,1

0,0

0,7

Altamira

64

0

1.434,0

0,0

66

0

1.478,8

0,0

1,0

Alto Rio Juruá

67

1

368,3

5,5

12

1

66,0

5,5

0,2

Alto Rio Negro

29

0

100,8

0,0

8

0

27,8

0,0

0,3

Alto Rio Purus

53

0

417,4

0,0

28

0

220,5

0,0

0,5

Alto Rio Solimões

104

2

146,3

2,8

42

2

59,1

2,8

0,4

Amapá e Norte do Pará

12

0

92,0

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

Araguaia

46

2

785,7

34,2

26

1

444,1

17,1

0,6

Bahia

84

0

254,1

0,0

8

0

24,2

0,0

0,1

Ceará

54

0

200,3

0,0

52

0

192,8

0,0

1,0

Cuiabá

105

4

1.419,5

54,1

62

6

838,2

81,1

0,6

Guamá-Tocantins

26

0

148,7

0,0

28

0

160,2

0,0

1,1

Interior Sul

140

4

334,7

9,6

177

3

423,1

7,2

1,3

0,8

Kaiapó do Mato Grosso

30

0

601,3

0,0

71

1

1.423,1

20,0

2,4

*

Kaiapó do Pará

1

0

16,1

0,0

1

1

16,1

16,1

1,0

*

Leste de Roraima

105

5

197,7

9,4

45

0

84,7

0,0

0,4

0,0

Litoral Sul

39

2

155,7

8,0

42

0

167,7

0,0

1,1

0,0

Manaus

1

0

3,2

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

Maranhão

49

1

129,6

2,6

14

1

37,0

2,6

0,3

1,0

Mato Grosso do Sul

539

12

684,9

15,2

137

15

174,1

19,1

0,3

1,3

Médio Rio Purus
Médio Rio Solimões e
Afluentes
Minas Gerais e Espírito
Santo

20

0

256,3

0,0

29

1

371,7

12,8

1,5

*

31

0

137,4

0,0

3

0

13,3

0,0

0,1

32

0

187,9

0,0

26

1

152,6

5,9

0,8

Parintins

8

0

48,1

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

Pernambuco

19

0

48,9

0,0

9

0

23,2

0,0

0,5

Porto Velho

62

1

577,7

9,3

47

1

437,9

9,3

0,8

Potiguara

37

0

243,3

0,0

19

0

124,9

0,0

0,5

Rio Tapajós

129

1

967,6

7,5

75

1

562,6

7,5

0,6

1,0

Tocantins

54

3

428,0

23,8

117

0

927,2

0,0

2,2

0,0

Vale do Javari

87

1

1.379,2

15,9

15

0

237,8

0,0

0,2

0,0

Vilhena

122

6

2.068,5

101,7

152

2

2.577,1

33,9

1,2

0,3

Xavante

94

3

423,7

13,5

60

2

270,4

9,0

0,6

0,7

Xingu

33

4

408,8

49,6

16

2

198,2

24,8

0,5

0,5

Yanomami

150

0

535,0

0,0

27

0

96,3

0,0

0,2

1,0

1,0
0,5

1,5

*

1,0

Total
2.444
53
323,3
7,0
1.426
41
188,6
5,4
0,6
*O DSEI não apresentou casos ou óbitos no período prévio e passou a apresentar casos ou óbitos no período mais recente.

0,8

Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 29/08/2020, sujeitos a revisões.
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Figura 6. Distribuição espacial e temporal da taxa de incidência e taxa de mortalidade por 100.000
habitantes nos DSEI, Brasil, SE 30 a 31 (A) e SE 32 a 33 (B).

Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 29/08/2020, sujeitos a revisões.

A taxa de incidência de COVID-19 foi maior entre o grupo etário de ≥80 anos (8.103,4 por
100.000 habitantes), seguido pelo grupo de 70-79 anos (7.537,4 por 100.000 hab.). Os menores de 1
ano apresentam taxa de incidência de 1.923,8 por 100.000 habitantes (Tabela 5 e Figura 7), taxa
superior ao grupo de 10-19 anos (1.862,5 por 100.000 hab.).
Com relação à taxa de incidência, comparando as razões de taxa de sexo, observa-se que nas
faixas etárias de <1 ano, 70 – 79 anos e ≥80 anos as taxas são maiores em homens do que em mulheres,
principalmente no grupo de ≥80 anos (Tabela 5 e Figura 8).
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Tabela 5. Distribuição de casos e óbitos confirmados de COVID-19, taxa de incidência e de
mortalidade e razão de taxas por faixa etária, da população indígena atendida pelo SASISUS, até a
SE 35.
Taxa de incidência
Taxa de mortalidade
Óbitos
(100.000 hab.)
(100.000 hab.)
Razão
Razão
de
de
Taxa de
Taxa de
Total
Total
taxas
taxas
incidência
mortalidade
Fem
Mas
de
Fem
Mas
Fem
Mas
de
Fem
Mas
M/F
(100.000 M/F
(100.000
casos
Óbitos
hab.)
hab.)
163
178
341 1852,1 1994,6 1923,8
1,1
3
8
11
34,1
89,6
62,1
2,6
1130 1126 2256 1220,1 1178,7 1199,1
1,0
4
2
6
4,3
2,1
3,2
0,5
1898 1518 3416 2094,9 1635,6 1862,5
0,8
3
2
5
3,3
2,2
2,7
0,7
2387 1809 4196 3604,6 2815,0 3215,7
0,8
5
2
7
7,6
3,1
5,4
0,4
2170 1968 4138 4753,9 4252,3 4501,3
0,9
4
4
8
8,8
8,6
8,7
1,0
1667 1675 3342 5736,2 5324,9 5522,4
0,9
8
14
22
27,5
44,5
36,4
1,6
1042 1163 2205 5812,5 5910,8 5863,9
1,0
15
34
49
83,7 172,8
130,3
2,1
679
744
1423 6378,0 6369,9 6373,7
1,0
15
47
62
140,9 402,4
277,7
2,9
524
535
1059 7173,2 7931,8 7537,4
1,1
23
52
75
314,9 770,9
533,8
2,4
372
415
787 7478,9 8759,0 8103,4
1,2
42
91
133 844,4 1920,6
1369,4
2,3
12032 11131 23163 3218,9 2913,1 3064,3
0,9
122,0 256,0 378
32,6
67,0
50,0
2,1
Casos

Grupo
etário
<1
1-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
≥80
Total

Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 29/08/2020, sujeitos a revisões.

Figura 7. Distribuição de casos e taxa de incidência (100.000 hab.) por COVID-19, por grupo etário,
da população indígena atendida pelo SASISUS, até a SE 35.
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3000
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8000,0
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4501,3
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3215,7

1500

3000,0
1923,8

1000

1862,5

Taxa de incidência

4000

9000,0

2000,0

1199,1

500

1000,0

0

0,0
<1

1-9

10-19

20-29

Total de casos

30-39

40-49

50-59
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70-79

≥80
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Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 29/08/2020, sujeitos a revisões.
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Figura 8. Distribuição de taxa de incidência (100.000 hab.) por COVID-19, por sexo e grupo etário, da
população indígena atendida pelo SASISUS, até SE 35.
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Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 29/08/2020, sujeitos a revisões.

A mortalidade reportada nos DSEI brasileiros encontra-se em 50 por 100.000 habitantes.
Assim como nas taxas de incidências, a mais alta taxa de mortalidade foi observada entre o grupo
de ≥80 anos (1.369,4 por 100.000 habitantes), seguido pelo grupo de 70-79 anos (533,8 por 100.000
hab.) (Tabela 5 e Figura 9). A mortalidade para o sexo masculino (67 por 100.000 hab.) foi 2,1 vezes
maior quando comparada com a taxa do sexo feminino (32,6 por 100.000 hab.) (Tabela 5 e Figura
10). As faixas etárias de 1 – 9 anos, 10 – 19 anos, 20 – 29 e 30 – 39 anos apresentaram maior
mortalidade para o sexo feminino.
Figura 9. Distribuição de óbitos e taxa de mortalidade (100.000 hab.) por COVID-19, por grupo etário,
da população indígena atendida pelo SASISUS, até a SE 35.
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Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 29/08/2020, sujeitos a revisões.
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Figura 10. Distribuição de taxa de mortalidade (100.000 hab.) por COVID-19 por sexo e grupo etário,
da população indígena atendida pelo SASISUS, até a SE 35.
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Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 29/08/2020, sujeitos a revisões.

O mapa A apresenta a distribuição de casos e incidências por 100.000 habitantes nos
municípios brasileiros de abrangência do SASISUS. O mapa B apresenta a distribuição de incidências
por 100.000 habitantes nos DSEI. Os DSEI pertencentes a categoria de incidência mais alta no mapa
correspondem geograficamente aos municípios dos Estados do Acre, Pará, Amapá, Maranhão, Mato
Grosso, Tocantins, Rondônia e Amazonas.
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Figura 11. Distribuição de casos e incidência (100.000 habitantes) nos DSEI (A). Distribuição de
incidências (100.000 habitantes) em municípios brasileiros de abrangência do SASISUS (B). Brasil, até
SE 35 2020.

Fonte: (A) SESAI/MS. Dados atualizados em 29/08/2020, sujeitos a revisões. (B) Painel Coronavírus: www.covid.saude.gov.br
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A Figura 12 apresenta a taxa de mortalidade (por 100.000 habitantes) por COVID-19 em
indígenas assistidos pelo SASISUS, por DSEI, até a SE 35. As maiores taxas de mortalidade são dos DSEI
Cuiabá, Vilhena e Xavante.
Figura 12 – Distribuição da taxa de mortalidade (por 100.000 hab.) por COVID-19 em indígenas
assistidos pelo SASISUS, por DSEI, até a SE 35.

Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 29/08/2020, sujeitos a revisões.
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Número Efetivo de Reprodução e Tempo Dependente – R(t)
O número de reprodução indica a transmissibilidade da doença e pode ser explicado como o
número de casos secundários gerados por um caso primário. Valores de R maiores que 1 indicam
que há transmissão ativa e que mais casos ainda estão sendo gerados, enquanto valores de R
menores que 1 indicam a redução da incidência da doença.
Os gráficos do R(t) são construídos com base nos dados de incidência e, por isso, sofrem
variações em razão da sua continuidade, sobretudo em pequenas populações com volumes menores
de casos. Também deve-se ressaltar que em função da interrupção dos dados no final da série que
está em análise, no gráfico, o valor do R parece estar diminuindo, quando na verdade ele representa
uma série ainda preliminar, na qual ainda serão incluídos novos valores à medida em que as
notificações forem registradas.
Neste sentido, para avaliar a situação de transmissão no local, em lugar de avaliar cada um
dos pontos do R(t), deve-se observar o número efetivo (Re), calculado a partir dos dados de
incidência de COVID-19 no período analisado.
A tabela 6 e a figura 14 apresentam o número de reprodução efetivo R(e) para este conjunto de
DSEI e para o SASISUS.
Os DSEI que apresentaram número de reprodução muito alto no período analisado foram:
Tocantins (2.27), Amapá (2.25), Guamá-Tocantins (2.06), Kaiapó do Pará (1.95). Os DSEI Parintins, Alto
Rio Negro, Rio Tapajós e Litoral Sul também se destacam, apresentado número de reprodução acima
de 1.50, significando um alto risco de dispersão da doença no território já que valores do número de
reprodução dessa magnitude significa que a doença vem avançando de forma ativa nestes territórios.
Os DSEI Ceará e Xavante apresentam número de reprodução menor do que 1 (0.99 e 0.98
respectivamente) indicando controle da epidemia nestes territórios. (figura 13, tabela 6).
Figura 13. Número efetivo de reprodução para todos os DSEI e para o SASISUS, Brasil, até 29 de
agosto de 2020.
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Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 29/08/2020, sujeito a revisões.
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Tabela 6. Número efetivo de reprodução para os DSEI e para todo o SASISUS, Brasil, até 29 de agosto
de 2020.
DSEI
DSEI - Brasil
ALAGOAS E SERGIPE
ALTAMIRA
ALTO RIO JURUÁ
ALTO RIO NEGRO
ALTO RIO PURUS
ALTO RIO SOLIMÕES
AMAPÁ E NORTE DO PARÁ
ARAGUAIA
BAHIA
CEARÁ
CUIABÁ
GUAMÁ-TOCANTINS
INTERIOR SUL
KAIAPÓ DO MATO GROSSO
KAIAPÓ DO PARÁ
LESTE DE RORAIMA
LITORAL SUL
MANAUS
MARANHÃO
MATO GROSSO DO SUL
MÉDIO RIO PURUS
MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES
MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO
PARINTINS
PERNAMBUCO
PORTO VELHO
POTIGUARA
RIO TAPAJÓS
TOCANTINS
VALE DO JAVARI
VILHENA
XAVANTE
XINGU
YANOMAMI

Sigla
DSEI
ALSE
ATM
ARJ
ARN
ARP
ARS
AMP
ARA
BA
CE
CGB
GUATOC
ISUL
KMT
KPA
LRR
LSUL
MAO
MA
MS
MRP
MRSA
MGES
PIN
PE
PVH
POT
RT
TO
VAJ
VLH
XAV
XINGU
YAN

Re
1.32
1.19
1.06
1.37
1.60
1.44
1.32
2.25
1.18
1.17
0.99
1.01
2.06
1.05
1.21
1.95
1.36
1.50
1.19
1.41
1.23
1.10
1.04
1.10
1.61
1.36
1.21
1.35
1.51
2.27
2.40
1.10
0.98
1.31
1.09

Lim inf.
1.31
1.11
1.04
1.31
1.49
1.30
1.27
2.00
1.09
1.14
0.98
1.00
1.91
1.03
1.16
1.84
1.34
1.40
1.15
1.35
1.21
1.08
1.02
1.06
1.11
1.14
1.17
1.20
1.47
2.04
1.97
1.07
0.97
1.22
1.07

Lim sup.
1.33
1.28
1.08
1.43
1.73
1.60
1.37
2.53
1.27
1.21
1.01
1.03
2.23
1.06
1.25
2.07
1.39
1.61
1.22
1.47
1.25
1.12
1.06
1.15
2.31
1.62
1.25
1.52
1.56
2.52
2.95
1.13
0.99
1.40
1.11

Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 29/08/2020, sujeito a revisões.
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Figura 14. Número de Reprodução Efetivo (Re) e Tempo Dependente R(t) da COVID-19 em
populações indígenas assistidas pelo SASISUS. Brasil, até 29 de agosto de 2020.

DSEI Re=1.32

Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 29/08/2020, sujeitos a revisões

Figura 15. Número de Reprodução Efetivo (Re) e Tempo Dependente R(t) de COVID-19, para todos
os DSEI, até 29 de agosto, Brasil.
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Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 31/08/2020, sujeitos a revisões
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Figura 15. Número de Reprodução Efetivo (Re) e Tempo Dependente R(t) de COVID-19, para todos
os DSEI, até 29 de agosto, Brasil (cont.).
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Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 31/08/2020, sujeitos a revisões

Figura 15. Número de Reprodução Efetivo (Re) e Tempo Dependente R(t) de COVID-19, para todos
os DSEI, até 29 de agosto, Brasil (cont.).

MRSA

PIN

MGES

PVH

PE

RT

VAJ

TO

VLH

POT

XAV

XINGU

YAN

Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 29/08/2020, sujeitos a revisões
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Taxa de crescimento e Tempo de duplicação da COVID-19 em populações indígenas
assistidas pelo SASISUS
A taxa de crescimento informa o incremento médio de casos/dia de uma
doença em determinado local. A interpretação deste dado assemelha-se a uma
proporção do crescimento, ou seja, quanto mais próximo de zero, menor o avanço da
doença, enquanto valores mais altos indicam uma velocidade maior na dispersão da
doença. O valor igual a zero indica crescimento nulo.
Já o tempo de duplicação de uma epidemia representa o número de dias até
a série atual de casos duplicar e pode ser interpretado da seguinte forma, quanto
menor o valor, mais rápido será o avanço da doença.
O quadro 1 mostra a taxa de crescimento e o tempo de duplicação da COVID19 observados na população indígena assistida pelo SASISUS, para todos os DSEI e
agrupados por região do Brasil. Para melhorar o poder da análise, os DSEI foram
agrupados por região do Brasil.
Tabela 7. Taxa de crescimento e tempo de duplicação da COVID-19 na população
indígena assistida pelo SASISUS, agrupados por região do Brasil.

DSEI
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sul/Sudeste

Taxa de
crescimento
6,3
5,8
6,4
4,6
1,7

Lim Inf
6
5,4
5,7
4,1
1,3

Lim Sup
6,6
6,2
7,1
5,2
2,1

Tempo duplicação
10,96
11.91
10,74
14,74
40,49

Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 29/08/2020, sujeitos a revisões

Figura 16. Tempo de crescimento para os DSEI, por região do Brasil.
8
7
6
5
4
3
2
1
0
DSEI

Norte

Nordeste

Taxa de crescimento

Lim Inf

Centro-Oeste

Sul/Sudeste

Lim Sup

Fonte: SESAI/MS. Dados atualizados em 29/08/2020, sujeitos a revisões
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CR

Terra Indígena

Município

Aldeia

Tipo de Controle

Composição

João Pessoa

Potiguara

Marcação

Jacaré de São Domingos

B. da Traição
Marcação
Rio Tinto
Marcação

Val
Camurupim
Tramataia
Breijinho
Tracueira
Lagoa Grande
Jaraguá
Jacaré de São Domingos

Posto de controle de acesso
Posto de controle de acesso
Posto de controle de acesso
Posto de controle de acesso
Posto de controle de acesso
Posto de controle de acesso
Posto de controle de acesso
Posto de controle de acesso

7 Voluntários
25 Voluntários
30 Voluntários
16 Voluntários
9 Voluntários
16 Voluntários
10 Voluntários
50 Voluntários

Regime de
Funcionamento
2h
2h
2h
3h
1h
1h
2h
2h

Araçá

Amajari

Araçá

Barreira Sanitária

indígenas

DESATIVADA

Araçá

Amajari

Guariba

Barreira Sanitária

indígenas

Integral

Raposa Serra do Sol

Normandia

Raposa I

Barreira Sanitária

indígenas

Integral

Normandia

Jacarezinho

Barreira Sanitária

indígenas

Integral

Normandia

Coqueirinho

Barreira Sanitária

indígenas

Integral

Pacaraima

Surumu

Barreira Sanitária

indígenas

DESATIVADA

Uiramutã

Tabatinha

Barreira Sanitária

indígenas

Integral

Potiguara de Montemor

Roraima

São Marcos

Serra da Moça

Uiramutã

Camará

Barreira Sanitária

indígenas

Integral

Uiramutã

São Mateus
Contão

Barreira Sanitária
Não há

indígenas

Integral
DESATIVADA

Pacaraima

Boca da Mata

Barreira Sanitária

indígenas

DESATIVADA

Boa Vista

Campo Alegre

Barreira Sanitária

indígenas

Integral

Boa Vista

Serra da Moça

Barreira Sanitária

indígenas

DESATIVADA

Funai

Integral

Funai e Exército

Integral

Apiaú
Herebe
Xexena

Base de Proteção
Etnoambiental
Base de Proteção
Etnoambiental
Não há
Não há
Não há

Raimundão

Raimundão

Barreira Sanitária

indígenas

DESATIVADA

Barata/Livramento

Barata

Barreira Sanitária

indígenas

Integral

Boqueirão

Boqueirão

Barreira Sanitária

indígenas

Integral

Pium

Pium/Tabaio

Barreira Sanitária

indígenas

DESATIVADA

Cajueiro

Garagem

Barreira Sanitária

indígenas

DESATIVADA

BAPE Pirititi

Barreira Sanitária

Yanomami

BAPE Ajarani
BAPE Walo Pali

Pirititi

Rorainópolis

Latitude
6°43'50,19''
6o44'37"
6o45'30"
6o45'19"
6o45'30"
6o46'07"
6o47'53"
6o45'12"
03 35'
06,35999''
03 37'
05,12549'
03 48'
24,52288''
03 47'
45,99960''
03 37'
34,41720''
04 14'
49,16752''
04 29'
30,22068''
03 59'
44,29383''

04 20'
54,88974''
03 13'
39,08272''
03 46'
08,82200''

Longitude
34°56'23,81''
34o56'38"
34o57'42"
34o59'04"
34o57'42"
35o01'27"
35o04'02"
35o02'57"
-61 06'
49,68475''
'61 11'
26,31873''
60 05'
10,72724''
59 44'
02,19840''
59 58'
29,12520''
60 30'
36,73411''
60 15'
45,71676''
60 10'
26,84739''
04 20'
54,88974''
60 32'
37,07458''
61 20'
08,60347''

2° 00'42.94"N 61° 28'16.96"O
2º 41' 03.2''

61º 51' 48.6"

Integral

Em atividade

02 52'
61 17'
28,61949''
14,68106''
03 16'
61 04'
23,35160''
23,01023''
03 17'
'61 17'
17,79276'
17,77790''
03 24'
61 05'
43,21129''
56,48468''
03 13'
60 41'
44,97829''
37,68118''
0° 03'05.70"N 60° 25'06.27"O

Total
8

13

Yanomami

Nordeste I

Baixo São
Francisco

BAPE Serra da Estrutura

Barreira Sanitária

Yanomami
Caiçara/Ilha de São Pedro

Porto da Folha

BAPE Kore-Korema
Ilha de São Pedro

Barreira Sanitária
Barreira Sanitária

Kariri-Xocó

Porto Real do Colégio

Kariri-Xocó

Barreira Sanitária

Sesai e indígenas
Funai, Sesai e
Indígenas

Desativada

2° 29'50.89"N 62° 53'35.27"O

Desativada
DESATIVADA

3° 07'33.60"N 62° 25'53.65"O
10.1774'S

36.8397'O

Semanal 8h às 17h
Final de Semana
realizado somente por
indígenas

9°53'37.39"S

36°42'17.23"O

10°4'12.93"S

36°56'36.08"O

Tingui-Botó

Feira Grande

Tingui-Botó

Barreira Sanitária

Kambiwá

Ibimirim

Tear

Barreira Sanitária

Funai, Sesai e
Indígenas

DESATIVADA

Barreira Sanitária

Funai, Sesai e
Indígenas

DESATIVADA

Barreira móvel, com estrutura
itinerante, montada a cada semana
em uma das aldeias da TI
Todas
Plaki-ô

Controle de Acesso
Controle de Acesso

Xukuru-Kariri

Palmeira dos Índios

Kapinawá
Karapotó

Buíque
São Sebastião

Xucuru

Pesqueira

Aconã

Traipu

Aconã

Restrição de acesso

Truká

Cabropó

Ilha da Assunção

Portão

Orocó

Porto Apolênio Sales
Ilha da Tapera
São Félix

Portão

Atikum

Carnaubeira da Penha

Caldeirão 1
Sede
Samambaia
Lagoa Cercada
Casa de Telha

Posto de controle de acesso

Pankararu

Jatobá
Petrolândia
Tacaratu

Caxiado

Barreira Sanitária

Agreste
Carrapateira
Espinheiro

Barreira Sanitária
Barreira Sanitária
Barreira Sanitária

Olho D'Água

Barreira Sanitária

Baixo do Lero
Piancó
Base Operacional Trincheira
Bacajá

Barreira Sanitária
Barreira Sanitária

Trincheira Bacajá

Petrolândia
Tacaratu

São Félix do Xingu
Anapu

Restrição de acesso

Funai e Indígenas
Indígenas
Indígenas e
Prefeitura
Indígenas
Cominidade
Indígena, em
parceria com
PM/PE, SESAI,
Prefeitura e
FUNAI
Cominidade
Indígena, em
parceria com
PM/PE, SESAI,
Prefeitura e
FUNAI

3

Semanal 8h às 18h

Prefeitura, Funai,
Sesai e Indígenas

Entre Serras

Centro Leste
do Pará

Barcelos,Santa Isabel
do Rio Negro,São
Gabriel da
Cachoeira,Alto
Alegre,Mucajaí,Caraca
raí,Iracema

DESATIVADA
DESATIVADA
DESATIVADA
Não se aplica

Integral

8° 31' 13,43'' S 39° 18' 27,92'' O

Integral

8° 37' 12'' S

39° 36' 07'' O

12 Indígenas
1 Profissional da
Saúde

12h

08°17'.68"S

38°44'38.81"O

175 Indígenas
10 Proffisionais da
saúde

24h

91.75013

38236534

24h
24h
24h

9111673
9174310
9103004

38166558
38157512
38176193

24h

9151874

38123998

24h
24h
Permanentes com
revezamento Quizenal
Permanentes com
revezamento Quizenal
Permanentes com
revezamento Quizenal

9087221
9106233

38165353
38260519

5.17913

51.00146

4.31971

51.00043

3.85208

51.34744

196 Indígenas
6 Profissionais da
saúde

Posto de controle de acesso

6 Vigilantes

Posto de Vigilância Tuerê

Posto de controle de acesso

6 Vigilantes

Posto de Vigilância Anapu

Posto de controle de acesso

6 Vigilantes

10

7

Cachoeira Seca

Altamira

Zoe

Óbidos
Altamira
Senador José Porfírio
Medicilândia
Brasil Novo
Altamira
Uruará

Koatinemo

Arara

Madeira

Campo Grande

Porto da Maribel – acesso para TIs
(Cachoeira Seca, Xipaya e
Kuruaya)e Unidades
deConservação (Resex Rio Iriri,
Resex Riozinho do Anfriso e ESEC
Terra do Meio)
BAPE Zo'é

Barreira Sanitária

27 Profissionais
(Funai, SESPA,
SEMAS,
Associação de
Moradores e EB)

31/07 a 14/08

4.3772

53.6483

Barreira Sanitária

Em atividade

0° 19'43.14"S 55° 50'07.75"O

BAPE Koatinemo

Barreira Sanitária

Em atividade

3° 45'28.00"S 52° 30'22.60"O

BAPE Transamazônica

Barreira Sanitária

Em atividade

3° 36'01.13"S 53° 14'16.70"O

Jiahui
Pirahã
Tenharim do Marmelos

Humaitá

Base Operacional

Barreira Sanitária

6 Vigilantes

Mensal

7°48,27

62°49,41

Manicoré

Base Operacional

Barreira Sanitária

Mensal

8°00,55

61°49,41

Buriti

Dois Irmão do Buriti

Buriti/Nova Buriti

Barreira Sanitária

6 Vigilantes
300 indígenas,
aproximadamente
, em regime de
revezamento,
incluindo
membros das
duas aldeias
4 equipes de 12
indígenas, em
regime de
revezamento,
incluindo
membros das três
aldeias
70 indígenas,
aproximadamente
, em regime de
revezamento,
incluindo
membros das
duas aldeias

24h

20°51'41"S

55°10'9"W

Das 6 às 18 horas,
sendo que o portão de
acesso permanece
fechado fora desse
horário.

20°51'9"S

55°12'17"W

Das 6 às 16h30, sendo
que o portão de acesso
permanece fechado fora
desse horário.

20°48'43"S

55°11'52"W

20°52'21"S

55°11'48"W

20°51'58"S

55°10'11"W

20°'56"20S

54°58'27"W

20º9'37"S

54º9'75"W

Buriti

Dois Irmão do Buriti

André/Recanto/Olho d'Água

Barreira Sanitária

Buriti

Dois Irmão do Buriti

Oliveira/Barreirinho

Barreira Sanitária

Buriti

Dois Irmão do Buriti

Água Azul

Barreira Sanitária

Buriti

Sidrolândia

Córrego do Meio

Barreira Sanitária

Buritizinho

Sidrolândia

Tereré

Barreira Sanitária

Buritizinho

Sidrolândia

Nova Tereré

Barreira Sanitária

Das 6 às 24 horas,
sendo que o portão de
acesso permanece
fechado fora desse
horário
Das 6 às 18 horas,
12 equipes de 15
sendo que o portão de
indígenas, em
acesso permanece
regime de
fechado fora desse
revezamento
horário
14 equipes de 12
24h
indígenas, em
revezamento.
2 indígenas por
turno, sendo o
período de
24h
funcionamento
dividido em 3
turnos.
9 equipes de 10
indígenas, em
regime de
revezamento

2

18

Maranhão

Cachoeirinha

Miranda

Pilad Rebuá

Miranda

Pilad Rebuá

Miranda

Pilad Rebuá

Miranda

Lalima

Miranda

Kadiwéu

Porto Murtinho

Kadiwéu

Porto Murtinho

Kadiwéu

Porto Murtinho

Kadiwéu

Porto Murtinho

Kadiwéu

Porto Murtinho

Guató

Corumbá

Arariboia
Awa
Awá

Arame
Governador Newton
Governador Newton

Das 6 às 20 horas,
20 indígenas,
sendo que o portão de
aproximadamente
Entrada da Aldeia Mãe Terra
Barreira Sanitária
acesso permanece
, em regime de
fechado fora desse
revezamento.
horário.
40 indígenas,
Das 4 às 21 horas,
aproximadamente sendo que o portão de
Entrada da Aldeia Moreira
Barreira Sanitária
, em regime de
acesso permanece
revezamento em
fechado fora desse
3 turnos.
horário.
20 indígenas,
Das 6 às 20 horas,
aproximadamente sendo que o portão de
Entrada da Aldeia Passarinho
Barreira Sanitária
, em regime de
acesso permanece
revezamento em
fechado fora desse
3 turnos.
horário.
20 indígenas,
Das 6 às 18 horas,
aproximadamente sendo que o portão de
Entrada da Aldeia Boa Esperança
Barreira Sanitária
, em regime de
acesso permanece
revezamento em
fechado fora desse
2 turnos.
horário.
20 indígenas,
Das 6 às 18 horas,
aproximadamente sendo que o portão de
Estrada de acesso à TI
Barreira Sanitária
, em regime de
acesso permanece
revezamento em
fechado fora desse
2 turnos.
horário.
Das 7 às 19 horas,
10 indígenas, em sendo que o portão de
Entrada da Aldeia São João
Barreira Sanitária
regime de
acesso permanece
revezamento.
fechado fora desse
horário.
Das 5 às 24 horas,
40 indígenas, em sendo que o portão de
Entrada da Aldeia Tomazia
Barreira Sanitária
regime de
acesso permanece
revezamento.
fechado fora desse
horário.
Das 6 às 18 horas,
10 indígenas,
sendo que o portão de
aproximadamente
Entrada da Aldeia Barro Preto
Barreira Sanitária
acesso permanece
, em regime de
fechado fora desse
revezamento.
horário.
85 indígenas,
Das 6 às 22 horas,
aproximadamente sendo que o portão de
Entrada da Aldeia Alves de Barros
Barreira Sanitária
, em regime de
acesso permanece
revezamento em
fechado fora desse
2 turnos.
horário.
Das 5 às 22 horas,
15 indígenas,
sendo que o portão de
aproximadamente
Entrada da Aldeia Campina
Barreira Sanitária
acesso permanece
, em regime de
fechado fora desse
revezamento.
horário.
15 indígenas,
Aldeia Uberaba (ação de vigilância
aproximadamente Uma ronda fluvial por
Posto de controle de acesso
fluvial)
, em regime de
dia.
revezamento.
Zutiua
Posto de controle de acesso
BAPE Sul
Posto de controle de acesso
Awá
Barreira Sanitária

20º13’41”S

56º16’47”W

20º14’53”S

56º21’58”W

20º15’18”S

56º22’14”W

20º15’28”S

56º21’19”W

20º32’57”S

56º16’54”W

21º3’2”S

56º55’0”W

20º49’24”S

57º14’27”W

20º43’35”S

57º20’49”W

20º25’23”S

56º57’42”W

20º23’40”S

56º57’42”W

17º34’37.09”S 57º44’34.93”W
3
3° 29'48.84"S 46° 25'05.72"O

Médio Purus

Ji-Paraná

03 guarda
Houve barreira de março
7°17'10.77"S 64°47'16.45"W
municipais e 02
à Maio
indigenas
01 servidor da
24 horas
7° 25'5"S
65° 34' 3" W
FUNAI, 04
indigenas
15 indígenas,
aproximadamente Uma ronda fluvial por
7°40'2.07"S 66°56'50.08"W
, em regime de
dia.
revezamento
15 indígenas,
aproximadamente Uma ronda fluvial por
7°20'9.67"S 66°49'44.31"W
, em regime de
dia.
revezamento
10 indígenas,
aproximadamente Uma ronda fluvial por
7°49'59.72"S
67°9'0.44"W
, em regime de
dia.
revezamento
15 indígenas,
aproximadamente Uma ronda fluvial por
8° 7'28.85"S
67°15'5.93 W
, em regime de
dia.
revezamento
15 indígenas,
aproximadamente Uma ronda fluvial por
7°55'36.29"S 66°51'17.69W
, em regime de
dia.
revezamento
15 indígenas,
aproximadamente Uma ronda fluvial por
7°49'59.72 S
67° 9'0.44 W
, em regime de
dia.
revezamento
02 servidores da
Permaneceu por 15 dias
5° 47'27.49"S 64°33'45.69" W
FUNAI e 04
no mês de Abril
colaboradores
01 servidor da
24 horas
6° 35' 43" S
65° 48' 34" W
FUNAI 04
indigenas

Caititu

Lábrea

Novo Paraíso/Boa Vista / Açaizal/
Tucumã/Nova Esperança 2

Barreira Sanitária

Hi Merimã

Lábrea

BAPE Canuaru

Posto de controle de acesso

Água Preta/Inari

Pauini

Aldeia Mipiri

Posto de controle de acesso

Camadeni

Pauini

Aldeia Nova

Posto de controle de acesso

Catipari/mamoria

Pauini

Aldeia São Benedito/ Aldeia
Kakory

Posto de controle de acesso

Peneri/Tacaquiri

Pauini

Seruini/Marienê

Pauini

Aldeia Bom Jesus

Posto de controle de acesso

Kapira/Kankoty

Pauini

Aldeia São Benedito

Posto de controle de acesso

Lago do Manissuã

Tapauá

Manissuã/Kapanã/abacaba

Posto de controle de acesso

Deni e Zuruahá

Tapauá

Base Zuruahá

Barreira Sanitária

Hi Merimã

Tapauá
Lábrea

BAPE Piranha

Barreira Sanitária

6° 49'47.71"S 65° 10'4.01"O

BAPE Suruwahá
BAPE Jeruã
Bom Jesus
Morada Nova
Tucuma

Barreira Sanitária
Barreira Sanitária

6° 35'43.18"S 65° 48'35.81"O
7° 26'56.10"S 65° 54'45.60"O

BAPE Massaco

Rio Branco

Massaco
Rio Omerê
Tanaru
Piripkura
Kawahiva do Rio Pardo

Alta Floresta
Alta Floresta
D´Oeste,São
Francisco do Guaporé
Chupinguaia,Corumbia
ra
Chupinguaia,Parecis,P
imenteiras do
Oeste,Corumbiara
Colniza,Rondolândia
Colniza

Aldeia Boa União/Aldeia Cachoeira Posto de controle de acesso

Barreira Sanitária

6

6h às 18h

11°59'34.51"S 62°26'11.99"O

Barreira Sanitária

Em atividade

12° 28'23.36"S 62° 10'47.83"O

BAPE Omerê

Barreira Sanitária

Em atividade

12° 49'24.64"S 61° 05'30.96"O

BAPE Tanaru

Barreira Sanitária

Em atividade

12° 38'16.02"S 61° 21'07.17"O

BAPE Piripkura
BAPE Kawahiva

Barreira Sanitária
Barreira Sanitária

Em atividade
Em atividade

9° 47'14.82"S 60° 55'40.47"O
9° 19'43.04"S 59° 59'13.34"O
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9

Uru-Eu-Wau-Wau

Amapá e Norte
do Pará

Cacoal

Alvorada
D´Oeste,Governador
Jorge Teixeira,Campo
Novo de
Rondônia,Mirante da
Serra,São Miguel do
Guaporé,Cacaulândia,
Costa
Marques,Jaru,GuajaráMirim,Seringueiras,No
va Mamoré,Monte
Negro

Uaçá

Oiapoque

Waiãpi

Pedra Branca do
Amapari

Sete de Setembro

Rondolândia

Ministro Andreazza

Cacoal

Espigão d'Oeste

Roosevelt

Parque Aripuanã

Vilhena

Rio Mequéns

Alto Alegre

Kwazá do Rio São Pedro

Parecis

BAPE Bananeiras

Barreira Sanitária

Em atividade

11° 39'24.52"S 63° 00'51.84"O

BAPE Cautário

Barreira Sanitária

Desativada

11° 43'46.21"S 63° 52'48.77"O

Manga

Posto de controle de acesso

4 Indígenas

24h

3°43'52.410"N

51°46'141"W

Posto de controle de acesso

Indígenas
Revezamento

24h

01°03'37"N

52°29'53"W

Barreira Sanitária Móvel

Indígenas
Funai

Seg. a Qui

10°50'55.84"S 61°24'52.09"O
10°48'47.46"S 61°24'25.57"O

Barreira Sanitária Móvel

Indígenas
Funai

Seg. a Qui

11° 1'39.04"S
11° 5'58.29"S

Barreira Sanitária Móvel

Indígenas
SESAI
FUNAI

Seg. a Qui

11° 6'14.17"S 61°21'36.72"O
11° 6'31.31"S 61°20'6.14"O
11°13'15.07"S 61°17'52.22"O
11°14'11.26"S 61°15'47.55"O
11°13'8.74"S
61°11'8.18"O

Controle de Acesso

Indígenas
Funai

Diariamente

10°58'57.64"S 60°56'50.94"O
10°57'22.12"S 60°55'29.85"O

Barreira Sanitária Fixa e
Móvel

SESAI
FUNAI
Indígenas

Semanalmente

11°29'22.80"S 60°27'58.90"O
11°21'26.58"S 60°40'15.01"O
11°6'3.13"S
60°45'8.47"O

Barreira Sanitária Móvel

Indígenas
Funai

Seg. a Qui

Controle de Acesso

Indígenas
Funai

Diariamente

12°32'49.06"S 61°36'53.00"O

Controle de Acesso

Indígenas
Funai

Diariamente

12°21'26.13"S 61°21'19.84"O

Pinoty
Sete de Setembro
Apoena
Meirelles
Payamah
Panang
Gaxip
Matera
Paiter
Central
Iratana
Tikã
Lobó
Lapetanha
Joaquim
Amaral
Nabekolabakiba
Mauíra
Placa
Nova Paiter
Gabgir
Nova Canaã
Kabaney
Betel
Garrereh
Roosevelt
14 de Abril
Capitão
Cardoso
Pingo d'Água
Flor da Serra
Sapecado
Ponte Tenente Marques
Noventa
Kwaí
Tsupipary
Baixa Verde
Dois irmãos
São Pedro
Água limpa

11°38'21.00"S

61°24'44.57"O
61°24'33.27"O

60°27'5.00"O

2

8

Litoral Sul

Ibirama-Laklãnõ

DR. Pedrinho e
Itaiópolis

Bugio

Vitor Meireles

Coqueiro

José Boiteux

Koplang
Palmeirinha
Plipatol

Posto de Vigilância Indígena
(de controle de acesso)
Posto de Vigilância Indígena
(de controle de acesso)
Posto de Vigilância Indígena
(de controle de acesso)
Posto de Vigilância Indígena
(de controle de acesso)
Posto de Vigilância Indígena
(de controle de acesso)

Águas Claras/Major Gercino

Major Gercino/SC

Vy’a Porã

Posto de Vigilância Indígena
(de controle de acesso)

Ygua Porã (Amâncio)

Biguaçu/SC

Yvy Ju Miri

Posto de Vigilância Indígena
(de controle de acesso)

Canelinha/ Rio da Dona

Canelinha/SC

Tava’i

Posto de Vigilância Indígena
(de controle de acesso)

M'Biguaçu

Biguaçu/SC

Tekoá Porã

Posto de Vigilância Indígena
(de controle de acesso)

Morro dos Cavalos

Palhoça/SC

Itaty

Posto de Vigilância Indígena
(de controle de acesso)

Yakã Porã

Posto de Vigilância Indígena
(de controle de acesso)

4 Indígenas

26°44.581'S

49°39.414'O

4 Indígenas

26°46.491'S

49°46.400'O

4 Indígenas

26°53.244'S

49°40.556'O

4 Indígenas

26°53.082'S

49°41.421'O

4 Indígenas

26°53.821'S

49°40.355'O

Instalação de
guarita e portão
para controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Instalação de
guarita e portão
para controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Instalação de
guarita e portão
para controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Instalação de
guarita e portão
para controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Instalação de
guarita e portão
para controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Instalação de
guarita e portão
para controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade

27°22'45.63"S 48°55'45.28"O

27°21'31.66"S 48°46'14.48"O

27°17'21.14"S 48°44'17.44"O

27°27'48.78"S 48°38'35.99"O

27°48'15.24"S 48°38'14.37"O

27°46'18.40"S

48°38'4.34"O
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Massiambu

Massiambu

Posto de Vigilância Indígena
(de controle de acesso)

Cachoeira dos Inácios

Imaruí/SC

Marangatu

Posto de Vigilância Indígena
(de controle de acesso)

Piraí

Araquari/SC

Piraí

Posto de Vigilância Indígena
(de controle de acesso)

Morro Alto

São Francisco/SC

Yvy Yvate

Posto de Vigilância Indígena
(de controle de acesso)

Pindoty

Araquari/SC / Barra do
Sul/SC

Yvapuru

Posto de Vigilância Indígena
(de controle de acesso)

Jaboticabeira

Posto de Vigilância Indígena
(de controle de acesso)

Pindoty

Posto de Vigilância Indígena
(de controle de acesso)

Jataity

Posto de Vigilância Indígena
(de controle de acesso)

Pindoty - Gleba Conquista

Instalação de
guarita e portão
para controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Instalação de
guarita e portão
para controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Instalação de
guarita e portão
para controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Instalação de
guarita e portão
para controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Instalação de
guarita e portão
para controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Instalação de
guarita e portão
para controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Instalação de
guarita e portão
para controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Instalação de
guarita e portão
para controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade

27°49'24.77"S

48°39'0.82"O

28°10'56.72"S 48°47'38.34"O

26°26'47.44"S 48°49'21.59"O

26°17'8.44"S

48°39'39.54"O

26°23'37.88"S 48°42'30.44"O

26°23'37.00"S 48°42'57.64"O

26°26'2.68"S

48°43'6.02"O

26°23'44.04"S

48°39'3.32"O

Tarumã

Nordeste II

Minas Gerais e
Espírito Santo

Tarumã

Posto de Vigilância Indígena
(de controle de acesso)

Reta

São Francisco do
Sul/SC

Yvy Ju

Posto de Vigilância Indígena
(de controle de acesso)

Garuva

Garuva/SC

Yakã Porã

Posto de Vigilância Indígena
(de controle de acesso)

Tremembé da Barra do
Mundaú

Itapipoca

Buriti de Baixo

Posto de controle de acesso

Reserva Indígena Taba dos
Anacé

Acaraú

Entrada aldeia Queimadas

Posto de controle de acesso

Instalação de
guarita e portão
para controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Instalação de
guarita e portão
para controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Instalação de
guarita e portão
para controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Grupos de 05 a
06 indígenas (AIS;
AISAN,
Professores
indígenas)
20 Indígenas

26°28'3.44"S

48°44'43.58"O

26°14'21.97"S 48°35'47.71"O

26° 4'27.90"S

48°52'16.84"O

Preferenciamente
mulheres de dia e
homens a noite

3,1780

39,4638

Diurno 12h

3.69'61,94

38.71'42,91

Tupiniquim

2

12

Maxacali
Xacriabá
Krenak
Manaus

Andirá-Marau

Barreirinha

Estirão do Piraí

Barreira Sanitária
Posto de controle de acesso
Posto de controle de acesso

Repartimento
Maués
Coatá-Laranjal

Nova Olinda no Norte

Posto de controle de acesso
Barreira Sanitária

Boca do Rio Canumã

Posto de controle de acesso
Posto de controle de acesso

Cunhã-Sapucaia

Boca do Rio Igapó Açu

Posto de controle de acesso

Recreio/São Félix

Autazes

Boca da Estrada Manaus

Posto de controle de acesso

Itixi-Mitare e Lago do Ayapuá

Beruri

Boca do Paraná do Lago Ayapuá

Posto de controle de acesso

DSEI - 3
Funai - 1
PM - 3
Funai - 1
PM - 3
Funai - 2
Marinha
PM - 3
Funai - 1
DSEI - 3
Funai - 1
PM - 3
Funai - 2
Marinha
PM -3
Funai - 1
PM -3
Funai - 1
PM -3
Funai - 1
PM -3
Funai - 1

Quinzenal

3° 12´3.49”

57° 6´12.83”

Quinzenal

3° 12´3.49”

57° 6´12.83”

Decenal

3° 12´3.49”

57° 6´12.83”

Quinzenal

3° 12´3.49”

57° 6´12.83”

Quinzenal

3° 40´52”

3°41'24"
87°32'24

Decenal

4° 23´40"

59° 05´00"

Quinzenal

4° 02´ 26"

59° 05´00"

Quinzenal

4° 23´40"

59° 58´12"

Quinzenal

3° 32´45"

59° 11´43"

Quinzenal

4° 26

´52"

62° 06´29"

11

Cuiabá

Waimiri-Atroari

Presidente
Figueiredo,Urucará,No
vo Airão,São João da
Baliza,Rorainópolis

BAPE Waimiri-Atroari

Barreira Sanitária

Sararé

Conquista D'Oeste

PIV

Posto de controle de acesso

Sararé

Conquista D'Oeste

Ponto do Rio Sararé

Posto de controle de acesso

Sararé

Conquista D'Oeste

Sararé Central

Posto de controle de acesso

Sararé

Conquista D'Oeste

Canachuê da Onça

Posto de controle de acesso

Sararé

Conquista D'Oeste

Paukalira

Posto de controle de acesso

Vale do Guaporé

Comodoro

Negarote

Posto de controle de acesso

Vale do Guaporé

Comodoro

Bacurizal

Posto de controle de acesso

Vale do Guaporé

Comodoro

Colônia dos Mineiros

Posto de controle de acesso

Vale do Guaporé

Comodoro

Local Boteco Copo Sujo

Posto de controle de acesso

Vale do Guaporé

Comodoro

Sperafico

Posto de controle de acesso

Vale do Guaporé

Comodoro

Tucuma

Posto de controle de acesso

Nambikwara

Comodoro

Paraiso

Posto de controle de acesso

Nambikwara

Comodoro

Posto 12 de Outubro

Posto de controle de acesso

Nambikwara

Comodoro

Boteco Riozinho

Posto de controle de acesso

Nambikwara

Comodoro

Padronal Rossati

Posto de controle de acesso

Sawentê

Chupinguaia

Aldeia Sawentê

Posto de controle de acesso

Tubarão Latunde

Chupinguaia

Tubarão Latundê

Posto de controle de acesso

Pirineus de Souza

Chupinguaia

Pirineus de Souza/Placa
Comodoro

Posto de controle de acesso

Pirineus de Souza

Chupinguaia

Pirineus de Souza/Aldeia Iquê:

Posto de controle de acesso

Merure

General Carneiro

Naboreiao

Barreira Sanitária

Merure

General Carneiro

Lagoa

Barreira Sanitária

0° 51'15.80"S 60° 31'21.00"O
Funai
PM
CBM
PRF
Funai
PM
CBM
PRF
Funai
PM
CBM
PRF
Funai
PM
CBM
PRF
Funai
PM
CBM
PRF
Funai
PM
Funai
PM
Funai
PM
Funai
PM
Funai
PM
Funai
PM
Funai
PM
Funai
PM
Funai
PM
Funai
PM
Funai
PM
Funai
PM
Funai
PM
Funai
PM
Funai
PM
Indígenas
Funai
PM
Indígenas

Quinzenal - Diurno

15°810.88"S

59°29'19.23"W

Quinzenal - Diurno

14°58'26"S

59°32'48"W

Quinzenal - Diurno

14°46'50.26"S 59°19'59.90"W

Quinzenal - Diurno

14°38'39.09"S 59°27'42.28"W

Quinzenal - Diurno

14°38'42.66"S 59°37'15.85"W

Quinzenal - Diurno

13º 23' 04''S

59º57'20.8''W

Quinzenal - Diurno

14º09',37''S

59º42'11''W

Quinzenal - Diurno

13º59'22''S

59º45'00.4''W

Quinzenal - Diurno

13º50'04''S

59º37'20''W

Quinzenal - Diurno

14º00'07.4''S

59º46'03''W

Quinzenal - Diurno

13º20'32''S

60º04'59''W

Quinzenal - Diurno

13º40'28.8''S

59º43'43.3''W

Quinzenal - Diurno

12º58'26,2''S

60º00'52.7''W

Quinzenal - Diurno

12º58'39.8''S

60º00'33.6''W

Quinzenal - Diurno

12º58'40.8''S

60º00'34.2''W

Quinzenal - Diurno

12°20.588' S

60°15.550' W

Quinzenal - Diurno

12°33.964' S

60°48.701' W

Quinzenal - Diurno

12°43.272' S

60°02.827' W

Quinzenal - Diurno

12°40.330' S

59°57.925' W

Quinzenal - Diurno

15º35'28,134''
53º11'55,078''W
S

Quinzenal - Diurno

53º36'29,502''
53º5'16,426''W
S
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Xavante

Alto Solimões

Vale do Javari

Merure

General Carneiro

Garças

Barreira Sanitária

São Marcos

Barra do Garças

TI São Marcos

Posto de controle de acesso

Marechal Rondon

Paranatinga

Alvorada

Posto de controle de acesso

Chão Preto

Campinápolis

Água Cristal

Posto de controle de acesso

Ubawawe

Santo Antônio do
Leste

Pedra Branca

Posto de controle de acesso

Parabubure

Campinápolis

São Gabriel

Tukuna Umariaçu

Tabatinga

Umariaçú I

Reivindicada

Tefé

Santa Maria da Colônia

Barreira Sanitária

Reivindicada
Reivindicada
Reivindicada
Reivindicada
Barreira da Missão
Barreira da Missão
Barreira da Missão
Barreira da Missão
Reivindicada
Reivindicada
Maraã Urubaxi
Reivindicada

Tefé
Tefé
Tefé
Tefé
Tefé
Tefé
Tefé
Tefé
Tefé
Tefé
Maraã
Maraã

Boará
Boarazinho
Porto Praia
Boará de Cima
Barreira da Missão de Cima
Barreira da Missão de Baixo
Barreira da Missão do Meio
Betel
Severino
Projeto Mapi
São Francisco
Patauá

Posto de controle de acesso
Posto de controle de acesso
Posto de controle de acesso
Posto de controle de acesso
Posto de controle de acesso
Posto de controle de acesso
Posto de controle de acesso
Posto de controle de acesso
Posto de controle de acesso
Posto de controle de acesso
Posto de controle de acesso
Posto de controle de acesso

São Luís
Lago Grande

Barreira Sanitária Móvel

Soles
Tinta e Um
Lobo

Barreira Sanitária Móvel

Vale do Javari

Hobana
Remancinho
Jarinal
Maronal
Jutaí,São Paulo de
Olivença,Atalaia do
Norte,Benjamin
Constant

Barreira Sanitária

Barreira de Controle de
acesso
Barreira de Controle de
acesso
Barreira de Controle de
acesso

BAPE Ituí/Itaquai

Barreira Sanitária

BAPE Curuça
BAPE Quixito
BAPE Jandiatuba

Barreira Sanitária
Barreira Sanitária
Barreira Sanitária

Funai
PM
Indígenas
6 Indígenas
Funai
Município
6 Indígenas
Funai
3 Indígenas
Funai
3 Indígenas
Funai
Município
Vigilantes
indígenas, CTL
CampinápolisFunai, Casai de
Campinápolis e
Prefeitura
Municipal de
Campinápolis
16 Indígenas
12 Sesai
6 Indígenas
6 Sesai
8 Indígenas
5 Indígenas
10 Indígenas
8 Indígenas
19 Indígenas
21 Indígenas
20 Indígenas
20 Indígenas
6 Indígenas
6 Indígenas
10 Indígenas
6 Indígenas
Funai
SESAI
PM
Marinha
Funai
SESAI
PM
EB
Funai
Indígenas

Quinzenal - Diurno

15º58'27,033''
52º58'27,033W
S

Semanal 8h às 18h

14°12'12,36"

54°03'23,40"

Semanal 8h às 18h

15°31'12,72"

52°57'01,44"

Semanal 8h às 18h

14°31'18,84"

52°53'24,36"

Semanal 8h às 18h

14°31'18,84"

53°30'22,32"

NÃO INSTALADA

14°33'16,56"

53°13'49,08"

Não Informado

4,2617

69,9443

Não Informado

3,4586

68,9275

Não Informado
Não Informado
Não Informado
Não Informado
Não Informado
Não Informado
Não Informado
Não Informado
Não Informado
Não Informado
Não Informado
Não Informado

4

14

3,3516
64,6417
3,3562
64,6380
3,4105
64,5473
Não Informado Não Informado
3,3939
64,6362
3,4032
64,6140
3,3999
64,5267
3,3966
64,6317
Não Informado Não Informado
3,4786
64,6324
1,8187
65,6253
2,8421
65,8712

Misto

4°27'26.8"

71°18'18.8"

Misto

5°16'14.0"
5°39'37.0"
5°4408.8"

72°51'36.5"
72°57'45.8"
72°58'28.6"

Diurno

6°16'19.1"

70°37'58.0"

Indígenas

Diurno

5°48'11.1"

69°27'01.0"

Indígenas

Diurno

6°36'59.6"

72°43'03.2"

Funai
Força Nacional
SESAI

Misto

4°39'2.3"S

70°15'29.1"W

Em atividade
4° 27'57.20"S 71° 22'46.10"O
Apoio - Uso Intemitente 4° 30'22.82"S 70° 30'21.97"O
Em atividade
4° 51'47.09"S 69° 46'25.08"O

10

Sul da Bahia

Passo Fundo

Comexatibá

Prado

Barra velha

Porto Seguro

Águas Belas

Alcobaça
Prado

BAPE Figueiredo
Tawá
Mucugê
Boca da Mata
Meio da Mata
Cassiana
Jitay
Nova Esperança
Guaxuma
Pé do monte
Trevo do Parque
Nova
Corumbalzinho
Craveiro
Canto da Mata
Renascer
Águas Belas

Barreira Sanitária
Posto de controle de acesso
Posto de controle de acesso
Posto de controle de acesso
Posto de controle de acesso
Posto de controle de acesso
Posto de controle de acesso
Posto de controle de acesso
Posto de controle de acesso
Posto de controle de acesso
Posto de controle de acesso
Posto de controle de acesso
Posto de controle de acesso
Posto de controle de acesso
Posto de controle de acesso
Posto de controle de acesso
Posto de controle de acesso

Tupinambá

Ilheus

Distrito lençóis

Barreira Sanitária

Aldeia Velha

Porto Seguro

Aldeia Velha

Posto de controle de acesso

Aldeia Velha

Porto Seguro

Aldeia Velha

Barreira Sanitária

Aldeia Velha

Porto Seguro

Aldeia Velha

Posto de controle de acesso

TI Kaingang de Iraí

Iraí/RS

Ponto de acesso à TI via RS-324

Posto de controle de acesso

TI Nonoai/Rio da Várzea
(Povo Kaingang)

Liberato Salzano/RS

Ponto de acesso à TI via estrada
que parte do Distrito Pinhalzinho
(exterior da TI, Liberato
Salzano/RS) e corta a TI até a
Aldeia

Posto de controle de acesso

TI Kanhgág Ty Goj/Rio dos
Índios (Povo Kaingang)

Vicente Dutra/RS

Aldeia Kaingang Goj Veso

Iraí/RS

Ponto de acesso à Aldeia via BR386 - Km 04

Posto de controle de acesso

TI Guarita (Povo Kaingang)

Tenente Portela/RS

Ponto de acesso ao Setor Pedra
Lisa

Barreira Sanitária

Ponto de acesso à Aldeia via Linha
Posto de controle de acesso
Bilibio (TI ainda não regularizada)

Em atividade
2 Indígenas
Diurno
1 Indígena
Diurno
2 indígenas
Diurno
2 indígenas
Diurno
2 indígenas
Diurno
1 Indígena
Diurno
1 Indígena
Diurno
1 Indígena
Diurno
1 Indígena
Diurno
1 Indígena
Diurno
1 Indígena
Diurno
1 Indígena
Diurno
1 Indígena
Diurno
2 Indígenas
Diurno
1 Indígena
Diurno
2 Indígenas
Diurno
PM
Diurno
SS-BA
4 indígenas
Diário
2 Bombeiro Civis
Semanal
3 indígenas
6 SESAI
6 Indígenas
Diário
12 Kaingang
divididos em 03
equipes em
Diariamente, entre 8h e
sistema de
00h
revezamento por
turnos, com 04
integrantes cada
09 Kaingang
divididos em 03
equipes em
sistema de
Seg.-Sex. entre 8h e
revezamento por
18h; Sáb.-Dom. Entre 8h
dia, com 03
e 00h
integrantes cada
(apoio da FUNAI
na aquisição de
materiais
necessários)
Obstáculos no acesso à
Aldeia (cerca de arame e
placas de sinalização)
24h por dia. Entrada na
Aldeia apenas mediante
identificação junto à
liderança.
Obstáculos no acesso à
Aldeia (cerca de arame e
placas de sinalização)
24h por dia. Entrada na
Aldeia apenas mediante
identificação junto à
liderança.
Kaingang e
Diurno
SESAI

4° 40'53.57"S
16°58'11.12"S
16°57'24"S
16°50'30.17"S
16°50'57.37"S
16°50'31.26"S
16°49'55.61"S
16°46'50.60"S
16°45'48.42"S
16°53'21.78"S
16°54'42.32"S
16°54'55.21"S
16°53'24.10"S
16°56'8.77"S
16°55'44.04"S
17°34'27.6"S
16°55'58.12"S

70° 46'11.20"O
39°10'24.47"O
39°13'5"O
39°20'48.47"O
39°16'34.80"O
39°22'11.63"O
39°27'1.69"O
39°28'14.35"O
39°28'9.74"O
39°25'16.34"O
39°31'7.72"O
39°24'53.98"O
39°17'51.88"O
39°14'22.91"O
39°11'57.09"O
39°32'19.8"W
39°15'26.28"O

15°6'34.96"s

39°0'7.53"W

16°28'43.30"S

39°5'7.27"O

16°28'46.30"S

39°5'7.27"O

16°50'6.60"S

39°10'17.60"O

27º19'83,81''S 53°23'17,21''W

27°48'60,59''S 53°09'09,31''W

27°16'96,73''S 53°40'72,02''W

27°13'26.34"S 53°18'50.28"W

27°37'32,54''S 53°74'04,34''W

20

21

Redentora/RS

Aldeia Kaingang Van Ká Lami

Porto Alegre/RS

Aldeia Kaingang Fag Nhin Lomba do Pinheiro

Aldeia Polidoro Charrua Lomba do Pinheiro

Aldeia Kaingang Kómág Belém Novo

Ponto de acesso ao Setor Linha
Barreira Sanitária
Esperança via RS-330
Ponto de acesso ao Setor KM-10
Barreira Sanitária
via RS-330
Ponto de acesso ao Setor Pau
Barreira Sanitária
Escrito via RS-330
Ponto de acesso ao Setor São
Barreira Sanitária
João do Irapua via RS-330
Portão de entrada da Aldeia
Posto de controle de acesso
(Estrada Armando Inácio da
Silveira, s/n)
Portão de entrada da Aldeia
(Estrada Joao de Oliveira Remiao, Posto de controle de acesso
9105, Parada 25)

Kaingang e
SESAI
Kaingang e
SESAI
Kaingang e
SESAI
Kaingang e
SESAI

Diurno

Não disponível Não disponível

Diurno

27°44'02,69''S 53°70'67,40"W

Diurno

Não disponível Não disponível

Diurno

27°53'28,58"S 53°66'57,02"W

02 Kaingang

Diurno

30°13'49.5"S

51°03'32.0"W

03 Kaingang em
sistema de
revezamento
03 Kaingang em
sistema de
revezamento

Diurno (à noite,
fechamento dos portões
no acesso à Aldeia)
Diurno (à noite,
fechamento dos portões
no acesso à Aldeia)
Portões no acesso à
Aldeia permanentemente
fechados. Entrada na
Aldeia apenas mediante
identificação junto à
liderança.
Portões no acesso à
Aldeia permanentemente
fechados. Entrada na
Aldeia apenas mediante
identificação junto à
liderança.
Portões no acesso à
Aldeia permanentemente
fechados. Entrada na
Aldeia apenas mediante
identificação junto à
liderança.
Portões no acesso à
Aldeia permanentemente
fechados. Entrada na
Aldeia apenas mediante
identificação junto à
liderança.
Portões no acesso à
Aldeia permanentemente
fechados. Entrada na
Aldeia apenas mediante
identificação junto à
liderança.
Portões no acesso à
Aldeia permanentemente
fechados. Entrada na
Aldeia apenas mediante
identificação junto à
liderança.

30°08'39.1"S

51°05'02.9"W

Portão de entrada da Aldeia

Posto de controle de acesso

Portão de entrada da Aldeia
(Estrada São Caetano, 1000)

Posto de controle de acesso

-

Portão de entrada da Aldeia
Posto de controle de acesso
(Estrada Augusto dos Anjos, 2715)

-

Aldeia Kaingang Pó Nãhn
Mág - Santa Rita

Farroupilha/RS

Portão de entrada da Aldeia
(Estrada Linha Julieta, 654-690)

Posto de controle de acesso

-

Aldeia Kaingang Por Fi Gá

São Leopoldo/RS

Portão de entrada da Aldeia
(Estrada do Quilombo, 1015)

Posto de controle de acesso

-

Aldeia Kaingang Pó Mág

Tabaí/RS

Portão de entrada da Aldeia (BR386 - KM 383)

Posto de controle de acesso

-

Aldeia Kaingang Jamã Ty
Tãnh

Estrela/RS

Portão de entrada da Aldeia (BR386 - KM 360)

Posto de controle de acesso

-

27°53'28,58"S 53°66'57,02"W

30°10'45.3"S

51°04'03.7"W

30°14'22.3"S

51°08'02.3"W

29°12'02.9"S

51°19'44.1"W

29°46'04.3"S

51°05'47.2"W

29°40'30,38''S

52°7'50.80"W

29°33'15.7"S

51°53'49.4"W

Guarapuava

Aldeia Kaingang Fosá

Lajeado/RS

Portão de entrada da Aldeia (RS130, KM 67)

Posto de controle de acesso

-

Aldeia Kaingang Goj Jur

Passo Fundo/RS

Portão de entrada da Aldeia (Rua
Humberto de Campos, 167)

Posto de controle de acesso

-

Aldeia Kaingang Tijuco Preto

Mato Castelhano/RS

Portão de entrada da Aldeia (via
BR-285)

Posto de controle de acesso

-

Aldeia Kaingang Mato
Castelhano II

Mato Castelhano/RS

Portão de entrada da Aldeia (via
BR-285)

Posto de controle de acesso

-

Barão de Antonina

São Jerônimo da SerraPR

Barão de Antonina

Posto de controle de acesso

Pinhalzinho

Tomazina

Pinhalzinho

Posto de controle de acesso

Laranjinha

Santa Amélia-PR

Laranjinha

Posto de controle de acesso

Ywyporã

Abatiá-PR

Ywyporã

Posto de controle de acesso

02 vigilantes por
turno
02 vigilantes por
turno
03 vigilantes por
turno
02 vigilantes

Boa Vista

Laranjeiras do Sul

Barreiro

Acesso fechado

Não se aplica

Mangueirinha

Mangueirinha
Coronel Vivida
Chopinzinho

Sede
Paiol Queimado
Água Santa

Controle de Acesso

Não se aplica

Passo Liso

Barreira Sanitária
Controle dpor monitoramento

Palmeirinha

Rio das Cobras

Apucarana

Nova Laranjeiras
Espigão Alto do Iguaçu

Tamarana

Portões no acesso à
Aldeia permanentemente
fechados. Entrada na
Aldeia apenas mediante
identificação junto à
liderança.
Portões no acesso à
Aldeia permanentemente
fechados. Entrada na
Aldeia apenas mediante
identificação junto à
liderança.
Portões no acesso à
Aldeia permanentemente
fechados. Entrada na
Aldeia apenas mediante
identificação junto à
liderança.
Acessos à Aldeia
bloqueados. Entrada na
Aldeia apenas mediante
identificação junto à
liderança.

29°28'49.6"S

51°59'48.1"W

28°15'15.9"S

52°23'41.1"W

28°18'13.39"S

52°7'50.80"W

28°17'12.1"S

52°10'11.4"W

Diariamente

23°39''34.98' S 50°49''26.45' W

Diariamente

23°33''35.21'

50°3''58.06'

Diariamente

23°17''0.08'

50°24''37.52'

Diariamente
Controlado pela
liderança.

23°17''49.01'

50°27''24.92'

25°13''15.17'

52°23''40.96'

Controlado pela
liderança.

25°57''32.66'

52°20''22.38'

Não se aplica

Casa da liderança
proxima

25°57''32.66'

52°20''22.38'

3 Acessos
2 Fechados
1 com controle

Controlado pela
liderança.

25°57''32.66'

52°20''22.38'

2530213

5270073

25.30213

5270073

25.30213

5270073

25.30213

5270073

25.30213

5270073

25.30213

5270073

23.78472

5092781

Taquara

Acesso fechado

Não se aplica

Lebre

Barreira Sanitária

Equipe de Saúde

Trevo

Fita

Não se aplica

Jacutinga
Sede
Água Branca
Barreiro

Acesso fechado

Não se aplica

A Aldeia Sede com
acompanhamento de
equipe de saúde e que
fornece acesso as
Aldeias Encruzilhada e
Campos do Dia
Controle realizada pela
liderança.
Controle realizada pela
liderança.
Monitoramento
As casas são laterais a
rodovia com dificuldade
de controle
Pela liderança.

Barreira Sanitária

indígenas

Sem informações

Sede
Encruzilhada
Campo do Dia

Barreira Sanitária

Indígenas

Pinhão

Acesso fechado

Não se aplica
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São Jeronimo

Queimadas

São Jeronimo da Serra

Ortigueira

Mococa
Faxinal
Marrecas

Cândido de Abreu
Turvo
Guarapuava

São Jeronimo

Sede
Campo
Missão

Barreira Sanitária

Barreira Sanitária

Indígenas

Indígenas

Mococa

Barreira Sanitária

Indígenas

Kaigang
Kaigang
Guarani

Indígenas

3 Vigilantes

Não há

Não há

Ivaí

Pitanga
Manoel Ribas

Kaigang

Não há

4 Vigilantes

Rio Areia

Inácio Martins

Areia

Não há

Não se aplica

Curitiba

Kakané Porá

Barreira Sanitária

Por indígenas

Mafra

Vahn Kaner

Não há

Não se aplica

Guaíra

Karumbey
Porã

indígenas

Guassu Guavira

Poha Renda

Placa de Advertência
Placa de Advertência
Controle de Acesso / Porteira/
Paca de Advertência
Placa de Advertência
Controle de Acesso / Porteira/
Paca de Advertência
Placa de Advertência
Nenhum
Controle de Acesso / Porteira/
Paca de Advertência
Controle de Acesso / Porteira/
Paca de Advertência
Placa de Advertência
Placa de Advertência
Placa de Advertência
Controle de Acesso / Porteira/
Paca de Advertência
Placa de
Advertência/Controle de
Acesso
Placa de Advertência

Curva Guarani

Controle de Acesso

Araporã

Nenhum

Tatury
Marangatu
Yhovy
Guata Porã
Hite
Mirim
Guarani
Terra Roxa

Araguajy
Yvyrati Porã
Yvy Porã
Tajy Poty
Nhemboete

Acampamento ou
Ocupações

Santa Helena

Indígenas

Indígenas

Somente circulação de
indígenas
Acesso controlado 24
horas por dia.
Somente indígenas
Tem horário de
circulação 8-12 horas e
das 13 as 17 horas
Permitido entra e saída
por indígena duas vezes
por semana.

3°44'18.55"

50°44'31.42"

24°13'3.28"

50°57'15.24"

Somente indígenas, e
exigem identificação,
24°0'42.17"
máscara e álcool e geral 24 horas
24h
24°37'29.68"
Não há

25°4'27.15"

50°46'4.4"
51°16'33.17"
51°23'24.69"

Entrada de pessoas que
trabalham na saúde,
Funai, demais ha um
24°32'31.5"S
controle e abordagem , e
só entram se a liderança
autorizar.
Isolada geograficamente 25°46'15.19"
Entrada autorizada
Coordenadas
somente da Funai e
não
Saúde
encontradas
Coordenadas
Não se aplica
não
encontradas
indígenas
24° 5'44.53"S
24° 5'55.95"S

51°14'39.43"
Coordenadas
não
encontradas
Coordenadas
não
encontradas
54°15'40.32"O
54°15'49.20"O

24° 7'33.20"S

54°17'35.83"O

Indígenas

51°37'50.7"W

24° 4'46.07"S

54°16'7.71"O

24° 5'9.98"S

54°13'17.42"O

24° 4'16.10"S
24° 4'11.61"S

54°11'20.25"O
54°10'44.45"O

24° 6'24.61"S

54°17'37.49"O

24° 6'25.43"S

54°11'10.07"O

24° 2'56.91"S
24° 7'41.13"S
24° 7'41.13"S

54° 7'21.68"O
54° 8'27.67"O
54° 8'5.90"O

24° 4'14.96"S

54° 2'23.10"O

24° 2'11.22"S

54° 5'40.41"O

24° 4'23.66"S

54° 5'45.95"O

Indígenas

24°50'57.26"S 54°19'27.89"O

Não se aplica

24°50'46.84"S 54°19'31.86"O

Añetete
Itamarã
Reserva Indígena Taba dos
Anacé

Itaipulânida

Mokoy Jaegua
Pyahu
Vya Renda
Aty Mirim
Yva Renda

Diamente d'Oeste

Añtete
Itamarã

São Miguel

Ocoy

Controle de Acesso
Controle de Acesso
Nenhum
Placa de Advertência
Nenhum
Controle de Acesso / Porteira/
Paca de Advertência
Controle de Acesso
Controle de Acesso/ Barreira
Santitária

Indígenas

Indígenas

25° 0'15.65"S
Somente
Indígenas

Pequizal do Naruvôtu

Canarana

Kuluene

Posto de controle de acesso

1 Funai
3 PMs

Ponta Porã

Ñande Ru Marangatu

Antônio João/MS

Campestre (Ponto 1)

Posto de controle de acesso

18 indígenas
voluntários da
comunidade

DESATIVADA

Campestre (Ponto 2)

Posto de controle de acesso

15 indígenas
voluntários da
comunidade

Soberania/Primavera

Posto de controle de acesso

10 indígenas
voluntários da
comunidade

Marangatu

Posto de controle de acesso

Pirakuá/Parte Baixa

Posto de controle de acesso

Guaimbé

Laguna Carapã/MS

Guaimbé (Ponto 1)

Posto de controle de acesso

Sem definição
19 indígenas
voluntários da
comunidade
4 indígenas
voluntários da
comunidade

54° 3'7.23"O

25°15'29.58"S 54°18'10.09"O

Xingu

Bela Vista/MS

54°19'35.53"O
54°20'56.78"O
54°22'25.12"O
54°24'22.05"O
54°23'4.80"O

25° 0'37.00"S 54° 5'58.56"O

Diurno: 8h de trabalho,
em 4 dias da semana os outros 3 dias a equipe
faz incursões fluviais nos
rios da região para
previnir a invasão de
pescadores ilegais;
Escala de trabalho de 10
dias seguidos com a
troca dos membros da
equipe ao final desse
período

Pirakuá

24°49'9.68"S
24°53'10.40"S
24°53'57.16"S
25° 6'37.13"S
25° 8'40.38"S

12.8644

52.7070

1

22°12'19.52"S

-
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Diurno: escala de 4
pessoas por turno
22°12'16.15"S
(manhã e tarde) /
Diariamente
Diurno: escala de 3
pessoas por turno
22°12'9.48"S
(manhã e tarde) /
Diariamente
DESATIVADA
De segunda a sábado,
conforme disponibilidade 22°1'7.16"S
dos voluntários
7h às 12h: 2 pessoas

22°50'13.01"S

56°2'16.10"O

56°1'53.99"O
56°4'27.15"O

55°12'4.70"O

13 às 17h: 2 pessoas /
De 2ª feira à sábado
Guaimbé (Ponto 2)

Posto de controle de acesso

4 indígenas
voluntários da
comunidade

7h às 12h: 2 pessoas

22°51'22.44"S 55°11'16.28"O

13 às 17h: 2 pessoas /
De 2ª feira à sábado
Rancho Jacaré

Rancho Jacaré (Ponto 1 - saída
para Caarapó)

Posto de controle de acesso

6 indígenas
voluntários da
comunidade

7h às 12h: 3 pessoas

22°50'19.01"S

55°6'2.30"O

22°51'46.07"S

55°7'44.79"O

13 às 17h: 3 pessoas /
De 2ª feira a sábado
Rancho Jacaré (Ponto 2 - saída
para Gauimbé)

Posto de controle de acesso

4 indígenas
voluntários da
comunidade

7h às 12h: 2 pessoas
13h às 17h: 2 pessoas /
De 2ª feira a sábado

Kokue'i

Ponta Porã/MS

Porto Lindo/Yvi Katu

Japorã/MS

Cerrito

Eldorado/MS

Sombrerito

Sete Quedas/MS

Pyelito Kue

Iguatemi/MS

Sassoró

Tacuru/MS

Jaguapiré

Pirajuí

Paranhos/MS

Kokue'i
Base Operacional Tenda (limite
sul)
Base Operacional Tenda (limite
sul)
Base Operacional Tenda (limite
sul)
Base Operacional Correte (limite
sul)
Base Operacional Cones e Correte
(limite sul)
Base Operacional Cones e Correte
(limite sul)

Posto de controle de acesso

6 indígenas
voluntários da
comunidade

DESATIVADA

Posto de controle de acesso

8 vigilantes

Turno de 12 horas

23°46'23.83"S 54°35'20.86"O

Posto de controle de acesso

8 vigilantes

Turno de 12 horas

23°36'37.94"S 54°16'48.51"O

Posto de controle de acesso

4 vigilantes

Turno de 12 horas

-

-

Posto de controle de acesso

2 vigilantes

Turno de 12 horas

-

-

Posto de controle de acesso

4 vigilantes

Turno de 12 horas

23°36'25.06"S 54°46'39.22"O

4 vigilantes

Turno de 12 horas

23°41'50.81"S

Posto de controle de acesso

Estrada para Sete Quedas, Km 25 Posto de controle de acesso

Potrero Guaçu

Estrada para Sete Quedas, Km
005

Posto de controle de acesso

Takuaraty Yvykuarusu

Rodovia MS-295, Km 25

Posto de controle de acesso

Arroio Korá

Rodovia MS-295, Km 28

Posto de controle de acesso

Sete Cerros

Rodovia MS-295, Km 11

Posto de controle de acesso

Ypo'i

Rodovia MS-295, Km 11

Posto de controle de acesso

Amambai

Amambai

Amambai

Posto de controle de acesso

40 vigilantes,
entre professores,
agentes de saúde
e voluntários, em
escala de
revezamento
25 vigilantes,
entre professores,
agentes de saúde
e voluntários, em
escala de
revezamento
30 vigilantes,
entre professores,
agentes de saúde
e voluntários, em
escala de
revezamento
35 vigilantes,
entre professores,
agentes de saúde
e voluntários, em
escala de
revezamento
10 vigilantes,
entre professores
e voluntários, em
escala de
revezamento
15 vigilantes,
entre professores
e voluntários, em
escala de
revezamento
5 postos (um para
cada entrada da
TI), com 10
indígenas
voluntários para
cada posto

-

-

23°41'50.81"S

7h às 17h30, de 2ª feira
23°56'29.73"S 55°18'13.56"O
a sábado

7h às 17h30, de 2ª feira
23°55'27.68"S 55°24'11.97"O
a sábado

7h às 17h30, de 2ª feira
23°47'11.18"S 55°11'24.67"O
a sábado

7h às 17h30, de 2ª feira
a sábado

-

-

7h às 17h30, de 2ª feira
23°33'48.86"S 55°27'46.42"O
a sábado

7h às 17h30, de 2ª feira
a sábado

-

-

Diariamente,
diuturnamente,
sob revezamento de
turnos entre os
voluntários

23°3'29.41"S

55°13'28.20"O

Jaguari

Jaguari

12 Indígenas

Taquaperi

Coronel Sapucaia

Taquaperi

10 Indígenas

Guayvyry

Aral Moreira

Guayvyry

12 Indígenas

Baixo
Tocantins

Xikrin do Rio Cateté

Água Azul do Norte

Kateté/PVK

Posto de controle de acesso

Litoral Sudeste

Piaçaguera

Peruíbe

Piaçaguera

Posto de Vigilância Indígena
(de controle de acesso)

Piaçaguera

Peruíbe

Nhamandu Mirim

Posto de Vigilância Indígena
(de controle de acesso)

Piaçaguera

Peruíbe

Tanigua

Posto de Vigilância Indígena
(de controle de acesso)

Piaçaguera

Peruíbe

Tabaçu Reko Ypy

Posto de Vigilância Indígena
(de controle de acesso)

Piaçaguera

Peruíbe

Tekoa Kuaray

Posto de Vigilância Indígena
(de controle de acesso)

Piaçaguera

Peruíbe

Tekoa Porã

Posto de Vigilância Indígena
(de controle de acesso)

1 Servidor da
FUNAI
Presença de
portão para
controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Presença de
portão para
controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Presença de
portão para
controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Presença de
portão para
controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Presença de
portão para
controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Presença de
portão para
controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade

Diariamente,
dia e noite,
sob revezamento de
turnos entre os
voluntários
Diariamente,
diuturnamente,
sob revezamento de
turnos entre os
voluntários
Diariamente,
diutunarmente,
sob revezamento de
turnos
Quinzenal

23°3'24.94"S

54°54'43.96"O

23°11'28.49"S 55°25'38.07"O
23°12'38.99"S 55°26'33.15"O

-

-

6°42'50"S

50°37'29"W

1

24°15'2.55"S

46°54'23.15"O

10

24°14'33.30"S 46°54'59.20"O

24°14'35.40"S 46°54'57.80"O

24°14'25.15"S 46°54'54.80"O

24°16'12.15"S

46°56'5.85"O

24°14'56.30"S 46°55'38.15"O

Rio Negro

Piaçaguera

Peruíbe

Tapirema

Posto de Vigilância Indígena
(de controle de acesso)

Itaoca

Mongaguá

Itaoca

Posto de Vigilância Indígena
(de controle de acesso)

Tekoa Mirim

Praia Grande

Tekoa Mirim

Posto de Vigilância Indígena
(de controle de acesso)

Rio Silveira

São Sebastião

Rio Silveira

Posto de Vigilância Indígena
(de controle de acesso)

Ilha das Flores

Barreira Sanitária

Foz do Rio Tiquié
Foz do Rio Japu
Próximo a Iauaretê
Rio Uneuixi

Posto de controle de acesso

Médio Rio Negro I
Alto Rio Negro
Alto Rio Negro

Uneuixi
Noroeste do
MT

Enawene Nawe

Comodoro

Halataikwa

Barreira Sanitária

Erikpatsa

Brasnorte

Barraco Vermelho

Posto de controle de acesso

Irantxe

Araguaia
Tocantins

Alto Purus
Ribeirão
Cascalheiras
Tapajós
Interior Sul

Menku
Apiaká-Kayabi

Juara

Avá Canoeiro

Minaçú

Alto Rio Purus

Santa Rosa do Purus

Presença de
portão para
controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Presença de
portão para
controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Presença de
portão para
controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Presença de
portão para
controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
EB
DSEI
ARN
SEMSA
EB

2 Funai
2 Saúde
2 Seguranças
Indígenas

Semanal

Japuíra

24h
13h

Cana Brava

Posto de controle de acesso

Quebra Chifre

Posto de controle de acesso

Santa rosa do Purus

Barreira Sanitária

Vigilancia
terceirizada
Vigilancia
terceirizada
Vigilancia
terceirizada
Prefeitura
EB
Sesai
Funai

24° 6'2.80"S

46°41'24.95"O

24° 0'15.25"S

46°31'26.35"O

23°44'34.05"S

45°49'2.25"O

0°5'22.89"N
0°26'0.62"N
0°36'12.02"N

68°32'2.68"O
69°9'11.48"O
69°12'15.52"O

12°5'24.75"S

59°33'53.77"O

12°55'8.863"
12°48'37.62"
12°8'6.39434"

58°2'20.369"
57°56'11.42"
58°22'6.9173"

13°52.567"S

48°11.195"W

13°46.502"S

48°09.268"W

13°52.567"S

48°11.194"W

9°25'54.0"S

70°29'39.8"W

5

13h
13h

Posto de controle de acesso

46°55'44.90"O

5

Paredão e Cravari

Colinas do Sul

24°16'3.60"S

8h

3

1

Não há Barreiras

0

Não há Barreiras
Não há Barreiras

0
0

Kayapó Sul do
Pará

Juruá

08:00 h às 18:00 h
O revezamento dos
indígenas ocorre
semanalmente. O
servidor da Funai e os
colaboradores são
substituídos a cada
bimestre, em razão das
condições de acesso e
dos custos financeiros.
08:00 h às 18:00 h
O revezamento dos
indígenas ocorre
semanalmente. O
servidor da Funai e os
colaboradores são
substituídos a cada
bimestre, em razão das
condições de acesso e
dos custos financeiros.

Sâo Félix do Xingu/PA

Karemá e Kendjam

Barreira de Controle de
acesso

6 Indígenas
1 servidor Funai
2 colaboradores

TI Kayapó

Sâo Félix do Xingu/PA

Kokraimoro, Kranat, Krinhoere,
Kruanhongo, Madjàre,
Pykararankre, Rikaró,
Tepkatinhongo, Kawatire

Barreira de Controle de
acesso

6 Indígenas
1 servidor Funai
2 colaboradores

Kampa e Isolados do Rio
Envira

Jordão
Feijó
Jordão
Feijó

BAPE Xinane

Barreira Sanitária

Em atividade

9° 48'44.99"S 71° 45'37.97"O

BAPE D'Ouro

Barreira Sanitária

Em atividade

9° 26'43.24"S 71° 52'59.52"O

TI Menkragnoti

Alto Tarauacá
Dourados
Guajará-Mirim
Norte do MT

Total de Barreiras

7º 10’10.9” S

53º 41’30.1” O

7º 10’45.3” S

52º 38’47.7” O

2

2

0
0
0
309

Ministério da Saúde
Secretaria Especial de Saúde Indígena
Departamento de Atenção à Saúde Indígena
Coordenação de Gestão da Atenção da Saúde Indígena

NOTA TÉCNICA Nº 21/2020-COGASI/DASI/SESAI/MS

1.

ASSUNTO

1.1.
Esta nota destina-se a orientar os Distritos Sanitários Especiais
Indígenas, em complementação à Nota Técnica Nº11/2020-DESF/SAPS/MS
(0014373638), sobre a utilização do SARS-CoV-2 Antibody test®, da fabricante
Guangzhou Wondfo Biotech Co., LTD, adquiridos e distribuídos pelo Ministério
da Saúde.
2.

ANÁLISE

2.1.
O Ministério da Saúde disponibilizou testes rápidos para COVID-19
para distribuição, por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI),
para os 34 Distritos Sanitários Especial Indígena.
2.2.
Assim como define item 2.19 da Nota Técnica Nº11/2020DESF/SAPS/MS (0014373638), os testes utilizam amostras de sangue capilar ou
venoso. Devem ser usadas as lancetas disponíveis no DSEI. A execução e
leitura dos resultados dos testes rápidos devem ser realizadas por profissionais
de saúde de nível médio, com supervisão, e/ou de nível superior. O resultado é
verificado após 15 minutos da realização do teste.
2.3.
Considerando a dinâmica da COVID-19 no Subsistema de Atenção à
Saúde Indígena, conforme pontuado no item 2.13 da Nota Técnica Nº11/2020DESF/SAPS/MS (0014373638), os testes devem ser utilizados somente em
trabalhadores da saúde, indígenas assistidos pelo SASISUS e trabalhadores
do DSEI que possuam contato com a população diariamente (como
motoristas), que se enquadrem na definição de caso suspeito estabelecida pelo
Ministério da Saúde, incluindo aqueles que:
a)tenham circulado em área de transmissão comunitária do vírus E
apresentem sintomas de infecção respiratória aguda, antes do
ingresso em terras e territórios indígenas; ou
b)tenham tido contato com caso confirmado de COVID-19 dentro
do prazo de 14 dias E apresentem sintomas de síndrome gripal; ou
c) apresentem condições clínicas para desenvolvimento de
complicações por comporem o grupo de risco E apresentem
sintomas de síndrome gripal.
2.4.
Ainda sobre as condições para realização do teste, o item 2.22 da
Nota Técnica Nº11/2020-DESF/SAPS/MS (0014373638) esclarece: “Mínimo 7 dias
completos desde o início dos sintomas de Síndrome Gripal E mínimo de 72 horas
assintomático”, ou seja, se os sintomas cessarem dentro dos sete dias iniciais,
Nota Técnica 21 (0014373162)
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é preciso esperar mais 72 horas para a realização do teste.
2.5.
É importante saber que os testes rápidos apresentam limitações.
Conforme item 2.21 da Nota Técnica Nº11/2020-DESF/SAPS/MS (0014373638),
“é necessário que o teste seja realizado após o sétimo dia do início dos
sintomas”, ou seja, a partir do oitavo dia. O caso suspeito ou contato de caso
confirmado de COVID-19 deve esperar esse tempo para que o sistema
imunológico possa produzir anticorpos em quantidade suficiente para ser
detectado pelo teste (Guia de Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde
Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus, 2019, p. 14).
2.6.
São testes qualitativos que devem ser usados como uma ferramenta
para triagem e auxílio no diagnóstico da COVID-19. Resultados negativos não
excluem a infecção por SARS-CoV2 e resultados positivos não podem ser usados
como evidência absoluta de SARS-CoV2 (Guia de Vigilância Epidemiológica
Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo
Coronavírus, 2019, p. 13).
2.7.
Ressalta-se orientação contida no Informe Técnico Nº4, que afirma
que os profissionais de saúde que apresentarem sintomas respiratórios, de
acordo com orientações da SESAI, não deverão entrar nas aldeias para
realização dos atendimentos à população indígena. Os mesmos deverão seguir
as orientações de isolamento domiciliar de 14 dias. No item 2.25 da Nota
Técnica Nº11/2020-DESF/SAPS/MS (0014373638), a recomendação é que, se o
teste for negativo, o profissional de saúde fica apto a retornar ao trabalho.
2.8.
Os casos testados deverão ser notificados como suspeitos no e-SUSVE https://notifica.saude.gov.br dentro de 24 horas e informado o resultado do
teste no campo específico (item 2.9 Nota Técnica Nº11/2020-DESF/SAPS/MS
0014373638). O DSEI deverá encaminhar um cópia da notificação e informações
sobre o desfecho do caso para o e-mail lista.nucleo1@saude.gov.br. Sugere-se
registro das pessoas testadas para controle interno do DSEI. Será
disponibilizado um Formulário Eletrônico para que sejam preenchidos os
seguintes campos para o controle da utilização dos testes rápidos:
2.8.1.

DSEI

2.8.2.

Identificação

2.8.2.1.

Nome

2.8.2.2.
Caracterização (Quando o trabalhador da saúde ou do DSEI for
indígena residente de aldeia/comunidade, deverá ser selecionada a opção
“Indígena do SASISUS”. Caso o trabalhador seja indígena não residente de
aldeia/comunidade, deverá ser selecionada a opção “Trabalhador da Saúde”
ou “Trabalhador do DSEI”)
2.8.2.2.1. Trabalhador da Saúde
2.8.2.2.2. Trabalhador do DSEI que possua contato com a população
diariamente
2.8.2.2.3. Indígena do SASISUS
2.8.2.2.3.1. Polo Base
2.8.2.2.3.2. Aldeia
2.8.3.

Número da Notificação (e-SUS-VE)

2.8.4.

Marca do Teste Rápido

2.8.4.1.

Lote
Nota Técnica 21 (0014373162)
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2.8.5.

3.

Resultado

2.8.5.1.

Reagente

2.8.5.2.

Não Reagente

2.8.5.3.

Inválido

CONCLUSÃO

3.1.
Recomenda-se que os DSEI avaliem criteriosamente a necessidade
do uso dos testes rápidos conforme as orientações contidas nesta nota.
3.2.
Reforça-se que esta nota é complementar à Nota Técnica
Nº11/2020-DESF/SAPS/MS (0014373638), por isso, sua leitura é indispensável,
bem como de seus anexos. Recomenda-se que as Equipes Multidisciplinares de
Saúde Indígena assistam também o vídeo instrucional a ser disponibilizado no
link: coronavirus.saude.gov.br.
Documento assinado eletronicamente por Zaira Zambelli Taveira,
Coordenador(a) de Gestão da Atenção da Saúde Indígena,
Substituto(a), em 09/04/2020, às 11:15, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.
Documento assinado eletronicamente por André Luiz Martins, Diretor(a)
do Departamento de Atenção à Saúde Indígena, em 09/04/2020, às
11:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900
de 31 de Março de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0014373162 e o código CRC E036BABC.

Referência: Processo nº 25000.050362/2020-24

SEI nº 0014373162

Coordenação de Gestão da Atenção da Saúde Indígena - COGASI
SRTV 702, Via W 5 Norte - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70723-040
Site - saude.gov.br
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Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Primária à Saúde
Departamento de Saúde da Família

NOTA TÉCNICA Nº 11/2020-DESF/SAPS/MS

1.

ASSUNTO

1.1.
A presente Nota Técnica esclarece o método de distribuição adotado pelo Ministério da Saúde em
relação à disponibilização de testes rápidos para detecção de an corpos contra o novo coronavírus (SARS-CoV-2) para
os Estados, bem como as recomendações de grupos prioritários para realização do teste.
2.

ANÁLISE

2.1.
A pandemia relacionada à doença (COVID-19) causada pelo novo coronavírus iniciada na China no ano
de 2019, com a introdução de nova síndrome gripal [1], tem mobilizado governos e autoridades sanitárias para a
produção de respostas oportunas e em tempo adequado para a contenção da progressão populacional da doença.
2.2.
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde classiﬁcou a COVID-19 como uma
pandemia. Em 20 de março de 2020, o Ministério da Saúde declarou, em todo o território nacional, o estado de
transmissão comunitária da doença [2]. Isso signiﬁca que o vírus está circulando em todos o país.
2.3.
Aproximadamente 80% dos casos apresentarão quadros leves, podendo ser manejados com medidas
simples de controle de sintomas. Contudo, tais pessoas transmitem o vírus, necessitando permanecer em isolamento
domiciliar por 14 dias para evitar a propagação da doença. Isolamento dos contatos domiciliares também é medida
recomendada para reduzir a disseminação do vírus [5].
2.4.
Nesse sen do, o tempo de incubação é um fator crucial para a eﬁcácia da testagem, uma vez que
pessoas infectadas são mais propensas a transitar antes do início dos sintomas, e que nesse momento há risco de
transmissão a contatos, uma vez que é altamente provável que os indivíduos venham a manifestar sintomas, com o
tempo de progressão da doença [3].
2.5.
Observa-se que não há consenso global sobre a melhor estratégia para aplicação de testes de
rastreamento populacional para o COVID-19, bem como medidas de testagem. Neste sen do torna-se essencial
deﬁnir população especíﬁca para testagem [4].
2.6.
Dados de outros países mostram que até 15% dos proﬁssionais de saúde podem ser infectados pelo
SARS-CoV-2 [6]. A maior parte dessas pessoas irá desenvolver quadros leves. Mesmo assim, devem realizar
isolamento domiciliar, cuidando da sua saúde e evitando a disseminação da COVID-19, especialmente para os grupos
mais vulneráveis. Os proﬁssionais de saúde também devem realizar isolamento quando forem contatos domiciliares
de alguma pessoa sintomá ca. Porém, sendo essa população a força de resposta essencial nesse momento (assim
como os proﬁssionais de segurança pública), é importante que sejam adotadas medidas que mantenham a atuação
dos proﬁssionais de saúde e segurança e manutenção da medidas de controle para proteção efe va.
2.7.
A realização de testes de detecção de an corpos contra SARS-CoV-2 permite o retorno dos
proﬁssionais de saúde e segurança ao trabalho e que medidas de isolamento, acompanhamento e intervenção
possam ser realizadas com maior acerto.
2.8.
É inegável o impacto econômico e social que a remoção de elevados con ngentes de trabalhadores
a vos da produção e prestação de serviços produzirá, especialmente se essas pessoas verem como atribuição
funções na área da saúde e da segurança pública.
2.9.
Com base nos dados do Departamento de Informá ca do Sistema Único de Saúde (DATASUS), do
Ministério da Saúde (MS), es maram-se os denominadores populacionais para grupos potencialmente mais expostos
à transmissão da COVID-19, a par r dos quais se projetou a aplicação destes testes (QUADRO 1).
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QUADRO 1 – Es ma vas dos denominadores populacionais para aplicação dos testes rápidos para detecção de
an corpos contra SARS-CoV-2.
Proﬁssionais de
saúde APS

Proﬁssionais de Hospitais e Serviços de
Urgência e Emergência

Base
927.510
1.574.511
populacional
Base de
139.127
236.177
infectados
Fonte: Ministério da Saúde (2020).

Proﬁssionais de
segurança pública

Contato domiciliar de
proﬁssionais de saúde

1.263.458

9.755.436

189.519

1.463.315

2.10.
Do total da população brasileira, iden ﬁcou-se entre os trabalhadores que atuam na Atenção Primária
à Saúde (APS), nos serviços de urgência, emergência e internação, nos proﬁssionais de segurança pública e nos
contatos domiciliares daqueles que atuam em saúde os grupos a serem priorizados. Esses grupos totalizam
13.520.915 brasileiros, ou 6,44% da população total.
2.11.
Para esses grupos se es mou a incidência de COVID-19 em até 15%, com es ma va de 2.028.138
pessoas com potencial de u lização de pelo menos um teste rápido sorológico.
2.12.
A par r desse cenário, o Ministério da Saúde pretende disponibilizar gradualmente testes rápidos para
detecção de an corpos contra SARS-CoV-2 aos serviços de saúde, recomendando a sua realização, em pessoas
sintomá cas, que se enquadrem em uma das seguintes categorias:
1. Proﬁssionais de saúde em a vidade;
2. Proﬁssionais de segurança pública em a vidade;
3. Pessoa com diagnós co de Síndrome Gripal que resida no mesmo domicílio de um proﬁssional de saúde ou
segurança em a vidade.
2.13.
A ampliação da testagem para outros grupos populacionais faz parte da resposta nacional de
enfrentamento da pandemia e está subordinada à sua dinâmica no País e à capacidade operacional dos serviços de
saúde, conforme futuras recomendações.
2.14.
A distribuição dos testes pelo MS para as Secretarias Estaduais de Saúde atende aos parâmetros
listados abaixo:
Número de casos conﬁrmados do Estado;
Tipologia do município segundo o IBGE;
Total de proﬁssionais de saúde;
Total de proﬁssionais de segurança pública.
2.15.
Compete aos Estados a distribuição dos testes aos municípios. Recomenda-se que os testes sejam
disponibilizados aos pontos das Redes de Atenção à Saúde com maior contato com pacientes suspeitos de COVID-19,
a saber:;
Hospitais;
Serviços de urgência/emergência, unidades de pronto atendimento;
Unidades Básicas de Saúde.
2.16.
Esses serviços ﬁcam responsáveis pela realização do teste, de acordo com as indicações já
mencionadas, bem como pelas condutas a serem tomadas de acordo com o resultado do teste (Anexo I). Os
proﬁssionais de saúde e segurança ou as pessoas sintomá cas que residam no mesmo domicílio desses proﬁssionais
deverão procurar os serviços de saúde iden ﬁcando-se como grupo recomendado para realização do teste.
2.17.
Os testes rápidos disponibilizados neste primeiro momento são os denominados SARS-CoV-2 An body
test®, da fabricante Guangzhou Wondfo Biotech Co., LTD. e detectam an corpos IgM/IgG contra SARS-CoV-2. Esse
teste foi analisado pelo Ins tuto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), da Fiocruz, e obteve parecer
sa sfatório.
Nota Técnica Nº11/2020-DESF/SAPS/MS (0014373638)
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2.18.
No Brasil, a representante legal da fabricante é a empresa Celer Biotecnologia S/A., que disponibiliza o
mesmo teste nacionalmente com o nome ONE STEP COVID-2019 TEST®.
2.19.
Esses testes u lizam amostras de sangue capilar ou venoso. Para a coleta de sangue capilar
recomenda-se a u lização de lancetas disponíveis nos serviços de saúde. A execução e leitura dos resultados devem
ser realizadas por proﬁssionais da saúde de nível médio, com supervisão, e/ou de nível superior [7].
2.20.
O resultado é veriﬁcado após 15 minutos da realização do teste. Mais informações sobre a sua
execução estão disponíveis na instrução de uso em anexo (Anexo II) e no vídeo instrucional a ser disponibilizado no
site do MS, no link coronavirus.saude.gov.br.
2.21.
Devido as caracterís cas da infecção pelo SARS-CoV-2, nos primeiros dias após o início dos sintomas os
an corpos não são devidamente detectados pelo teste. Para a ngir valores de sensibilidade de 86%, é necessário
que o teste seja realizado após o sé mo dia do início dos sintomas [7].
2.22.

O teste deve ser realizado respeitando as seguintes condições:
Proﬁssionais de saúde e segurança pública: mínimo 7 dias completos desde o início dos sintomas de Síndrome
Gripal E mínimo de 72 horas assintomá co;
Pessoa com diagnós co de Síndrome Gripal que resida no mesmo domicílio de um proﬁssional de saúde ou
segurança em a vidade: mínimo 7 dias completos desde o início dos sintomas de Síndrome Gripal.

2.23.
A necessidade de a ngir 72 horas de período assintomá co, antes da realização do teste, se deva a
evidência de redução importante da viremia após 72 horas do ﬁm dos sintomas [8]. Essa medida permite que o grau
de transmissibilidade seja reduzido, mesmo na eventualidade de um resultado falso-nega vo.
2.24.
A deﬁnição de Síndrome Gripal é: indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por febre ou
sensação febril, acompanhada de tosse E/OU dor de garganta E/OU coriza E/OU diﬁculdade respiratória.
2.25.
Caso o resultado do teste seja nega vo, os proﬁssionais de saúde e segurança ﬁcam aptos a retornar
imediatamente ao trabalho. Um resultado posi vo determina afastamento de 14 dias, após o início dos sintomas. A
mesma recomendação vale para o teste da pessoa com Síndrome Gripal que reside no mesmo domicílio de um
proﬁssional de saúde ou segurança. Se o teste for posi vo, o proﬁssional contato deverá realizar 14 dias de
isolamento domiciliar. Se for nega vo, pode retornar ao trabalho (Anexo I).
2.26.
Para retorno antecipado ao trabalho, em caso de teste nega vo, é importante que os serviços de
saúde que aplicaram o teste forneçam atestado liberando o proﬁssional para a realização de suas a vidades laborais
e reforcem as medidas de biossegurança.
2.27.
Em qualquer caso e como medida indiscriminada, o Ministério da Saúde reforça a necessidade dos
cuidados de higiene respiratória e distanciamento social.
No ﬁcação
2.28.
A COVID-19 é uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) e Emergência de
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), segundo anexo II do Regulamento Sanitário Internacional, portanto,
um evento de saúde pública de no ﬁcação imediata, como determina a Portaria de Consolidação Nº 04, anexo V,
capítulo I, seção I (h p://j.mp/portariadeconsolidacao4ms).
Como no ﬁcar os casos suspeitos e os resultados dos testes rápidos
2.29.
É imprescindível que se registre o resultado individual de todos os testes rápidos. Para isso, é preciso
no ﬁcar o caso suspeito no sistema eSUS-VE h ps://no ﬁca.saude.gov.br e informar o resultado do teste no campo
especíﬁco. Reforça-se a importância de se registrar tanto o caso o resultado posi vo ou nega vo. Essas informações
são essenciais para monitoramento da epidemia no Brasil.
3.

CONCLUSÃO

3.1.
O Ministério da Saúde conta com o apoio de Estados, municípios e proﬁssionais de saúde na oferta e
uso adequado dos testes disponibilizados, a ﬁm de garan r o maior bene cio com a maior segurança para a
população.
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Fluxo para diagnóstico laboratorial de COVID-19 em profissionais ativos da área da saúde, da área de segurança e contatantes sintomáticos de
profissionais de saúde e segurança em atividade com Teste Rápido para detecção de anticorpos contra SARS-CoV-2.

Coletar amostra clínica¹ a
partir do oitavo dia de
sintomas E 72 horas
assintomático²

Realizar TR
IgM/IgG

Positivo

Negativo

Manejo como
COVID-19

Anticorpos não detectados
Descontinuar isolamento.

Pessoa exposta ao vírus
Descontinuar isolamento em casa após
completar 14 dias do início dos
sintomas

1 – Sangue total, plasma/soro, punção digital
2 – A fim de evitar a circulação da pessoa sintomática e a transmissibilidade, sugere-se realizar o teste após 72 h sem sintomas.
Nota Técnica Nº11/2020-DESF/SAPS/MS (0014373638)
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ONE STEP COVID-2019 TEST
(IMUNOCROMATOGRAFIA)

Coleta de sangue por punção capilar:

•

Conta gotas descartável (01, 10, 20, 25 ou 40 unidades de
acordo com apresentação)

1.
2.

REF.: TRQ00066_A

01 TESTE

•

Solução tampão – 1 x 6 mL

REF.: TRQ00066_B

10 TESTES

•

1 (um) Instrução de Uso

REF.: TRQ00066_C

20 TESTES

REF.: TRQ00066_D
REF.: TRQ00066_E

25 TESTES
40 TESTES

•

Material Necessário Não fornecido:

1.

Tubos coleta amostras

2.

Centrifuga (apenas para amostras de soro/plasma)

3.

Cronômetro

4.

Álcool

5.

Algodão

3.
4.

FINALIDADE E USO DO PRODUTO
One Step COVID-2019 Test é um ensaio imunocromatográfico para
detecção rápida e qualitativa dos anticorpos IgG/IgM da síndrome
respiratória aguda grave por coronavírus 2 (SARS-CoV-2), em amostras
de sangue total, soro ou plasma humano. O teste deve ser usado como
uma ferramenta para auxílio no diagnóstico da doença por infecção por
coronavírus (COVID-19), causada pelo SARS-CoV-2.
Teste qualitativo para triagem e auxílio diagnóstico. Resultados
negativos não excluem a infecção por SARS-CoV-2 e resultados
positivos não podem ser usados como evidência absoluta de SARSCoV-2. O resultado deve ser interpretado por um médico com auxílio
dos dados clínicos e outros exames laboratoriais confirmatórios.
Somente para uso diagnóstico “IN VITRO”

PRINCÍPIO DE AÇÃO
One Step COVID-2019 Test (Imunocromatografia) é baseado no
princípio do imunoensaio de captura para determinação dos anticorpos
SARS-CoV-2 IgG / IgM no sangue total, soro e plasma humanos.
Quando a amostra é adicionada ao poço de reação no dispositivo de
teste, a amostra é absorvida por ação capilar, mistura-se com o
conjugado SARS-CoV-2 antígeno-corante e flui através da membrana
pré-revestida. Quando o nível de anticorpos SARS-CoV-2 na amostra
for igual ou superior à faixa de cut-off (limite mínimo de detecção do
teste), os anticorpos ligados ao conjugado antígeno-corante são
capturados pelo anticorpo anti-IgG humano e capturados pelo complexo
anticorpo anti-μ da cadeia imobilizado na região de teste (T) do
dispositivo, e isso produz uma banda de teste colorida que indica um
resultado positivo. Quando o nível de anticorpo SARS-CoV-2 na
amostra for zero ou abaixo do cut-off, não há uma faixa colorida visível
na região de teste (T) do dispositivo. Isso indica um resultado negativo.
Para servir como controle de procedimento, uma linha colorida
aparecerá na Região de Controle (C), se o teste tiver sido realizado
corretamente.

1.

2.
3.

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE
Armazenar o One Step COVID-2019 Test entre 2◦C a 30◦C, dentro da
embalagem original fechada. Se armazenar sob refrigeração, aguardar pelo
menos 30 (trinta) minutos para que o cassete alcance a temperatura
ambiente, antes de realizar o teste.
Os cassetes de teste, quanto armazenados de acordo com a temperatura
indicada e em sua embalagem original fechada são estáveis por 24 (vinte e
quatro) meses.
Tampar a solução tampão imediatamente após o uso.
Os componentes do kit são estáveis até a data de expiração indicada no
rótulo da embalagem.
O cassete de teste deve ser utilizado no prazo máximo de uma hora após
ser retirado da embalagem.

AMOSTRAS
Utilizar soro, plasma ou sangue total, o anticoagulante recomendado é o
EDTA, heparina ou citrato de sódio.
Coleta de sangue por punção venosa:
1.

2.

Seguir os procedimentos padronizados para a coleta de punção
venosa de sangue total com um tubo de coleta de sangue
contendo anticoagulante adequado (recomenda-se o uso de
EDTA, heparina ou citrato de sódio).
É recomendado que a amostra seja analisada imediatamente
após a coleta. Não deixe a amostra em temperatura ambiente por
período prolongado. Se não puder analisar a amostra
imediatamente, deve-se armazená-la de 2-8 ◦C.
Não é adequado analisar amostra de sangue que ficou
armazenada 2-8 ◦C por mais de 7 dias.

Cassete de teste (1, 10, 20, 25 ou 40 unidades, de acordo
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Limpe a área do dedo a ser perfurada com algodão e álcool.
Deixe secar bem.
Use uma lanceta estéril, perfure a pele bem no centro do dedo.
Aplique uma pressão suave ao lado do ponto da punção para
que uma gota de sangue escape. Limpe a primeira gota de
sangue. Permita que uma nova gota de sangue se forme. Se o
fluxo sanguíneo for inadequado, massageie gentilmente o dedo
do paciente para produzir uma gota com volume suficiente.
Coletar 10 μL de sangue capilar utilizando o conta-gotas
descartável.
As amostras capilares devem ser analisadas imediatamente.

Coleta de soro ou plasma:

Não contém constituintes de origem humana, porém deve-se seguir as
Boas Práticas de Laboratório ao manusear estas substâncias.

3.

RELAÇÃO DE COMPONENTES
•

com apresentação)

Seguir os procedimentos padronizados para a coleta de punção
venosa de sangue total com um tubo de coleta de sangue
contendo anticoagulante adequado (recomenda-se o uso de
EDTA, heparina ou citrato de sódio).
Separe o soro/plasma do sangue o mais rápido possível a fim de
evitar a hemólise.
O teste deve ser realizado em até 8 horas após a amostra ser
coletada. Não deixe a amostra em temperatura ambiente por
período prolongado. As amostras podem ser armazenadas de 28°C por até 3 dias. Durante longos períodos de armazenamento,
as amostras devem ser mantidas abaixo de -20 ° C por até 9
dias.

Nota: Apenas as amostras não hemolisadas podem ser utilizadas. As
amostras congeladas devem ser mantidas em temperatura ambiente
para
que
sejam
completamente
descongeladas
e
bem
homogeneizadas antes da execução do teste. As amostras não devem
ser congeladas e descongeladas repetidamente.
Amostras de sangue e produtos do sangue são fontes de
agentes infecciosos em potencial. Manuseie todos os
produtos do sangue e componentes do teste com cuidado.
Luvas e roupas de proteção são recomendadas. Ao
realizar a manutenção e procedimentos para solução de
problemas no analisador, também use proteção para os
olhos.

MANIPULAÇÃO DA AMOSTRA
A manipulação correta das amostras é fundamental para garantir que os
resultados obtidos sejam precisos.
É recomendável o uso de EPI’s (jaleco manga longo com punho, óculos de
proteção, luvas descartáveis, máscaras, entre outros) a fim de reduzir ou
eliminar a exposição individual a agentes potencialmente infecciosos.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Leia as instruções de uso do One Step COVID-2019 Test cuidadosamente
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antes de realizar o teste. O teste deve ser executado em temperatura
ambiente.
1)

Certifique-se de que o cassete de teste e todos os componentes
do kit e amostras estejam em temperatura ambiente (10ºC
～30ºC).

2)

Retire o cassete de teste da embalagem e coloque-o sobre uma
superfície plana.

3)

Transfira 10 µL de sangue total, soro ou plasma para o poço de
amostra do cassete (poço menor) e em seguida transfira 2~3 gotas
(80 µl) da solução tampão para o poço de solução (poço maior).

4)

Ao começar a reação no cassete você verá uma cor roxa se
movendo na janela no centro do cassete.

5)

Aguarde 15 minutos e leia o resultado. Não ler após 20 minutos.

2~3 gotas

Nota: Impresso “nCoV” próximo à janela mais à direita para
identificar o produto.

verdadeiro-positivas e 235 amostras verdadeiro-negativas. Compararam-se
os resultados obtidos do One Step COVID-2019 Test e das amostras
obtidas. Os resultados de sensibilidade e especificidade entre os métodos
é mostrado na tabela a seguir:

Reagente

Não Reagente

Inválido

Inválido

CONTROLE DE QUALIDADE
Um controle de qualidade interno está incluído no teste. Uma linha colorida
que aparece na região de controle (C) é considerada um controle de
qualidade interno. Este controle confirma que o volume de amostra é
suficiente, que houve absorção adequada da membrana e a técnica correta
do procedimento.
As Boas Práticas de Laboratório recomendam o uso de materiais de
controle. Os usuários devem seguir as normas e regulamentações federais
e estaduais apropriadas, referentes à frequência de análise de materiais
externos de controle de qualidade.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
O resultado do One Step COVID-2019 Test deve ser avaliado por um
profissional qualificado aliado aos dados clínicos do paciente em conjunto
com outros resultados de exames laboratoriais.

INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO
RESULTADO REAGENTE
DUAS faixas coloridas: na linha de teste (T) e na linha de controle (C).
Indica um resultado reagente para os anticorpos SARS-CoV-2 na
amostra.

Produto desenvolvido para detecção de anticorpos de SARS-CoV2 em
amostras humanas de sangue total, soro e plasma.

RESULTADO NÃO REAGENTE
UMA faixa colorida aparece apenas na linha de controle (C).
Indica que a concentração dos anticorpos SARS-CoV-2 é zero ou
abaixo da faixa de cut-off.

A precisão do teste depende do processo de coletas de amostras. A coleta
inadequada de amostra, armazenamento inadequado ou congelamento e
descongelamento repetidos da amostra afetarão o resultado do teste.

RESULTADO INVÁLIDO
NENHUMA faixa colorida visível aparece na linha de controle (C) após a
realização do teste.
As instruções podem não ter sido seguidas corretamente ou o teste
pode ter se deteriorado. Recomenda-se repetir a análise da amostra.

Ensaio qualitativo. Não foi desenvolvido para determinar a concentração de
anticorpos para SARS-CoV2.

Limitações na detecção de anticorpos podem ocorrer devido à metodologia,
para resultados negativos onde há suspeita de infecção recomenda-se o
uso de métodos de detecção de ácido nucleico ou identificação de cultura
de vírus para confirmação. Resultados negativos também podem ser
causados por: a) coleta inapropriada, transferência inapropriada de amostra
para o cassete, título ainda baixo do vírus na amostra; b) O nível de
anticorpos para SARS-CoV2 na amostra ainda está abaixo do valor de cutoff; c) variações nos genes virais podem causar alterações nos anticorpos
determinantes.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
•
Sensibilidade e Especificidade
Foram obtidas 596 amostras de casos clínicos, que incluem 361 amostras
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Casos Clínicos
Total
Positivo Negativo
One Step COVID-2019 Test Positivo
312
1
313
Negativo
49
234
283
Total
361
235
596
Nota: Resultados negativos confirmados por PCR.
Nota: Resultados positivos de pacientes diagnosticados de acordo com
plano de tratamento.
Análise de resultados:
Sensibilidade: 86,43% (IC 95%: 82,41% ~ 89,58%)
Especificidade: 99,57% (IC 95%: 97,63% ~ 99,92%)
Total consistente: 91,61% (IC 95%: 89,10% ~ 93,58%)
•
Reação Cruzada
Amostras positivas testadas pelo One Step COVID-2019 Test foram
testadas para vários agentes. Os resultados não apresentaram reação
cruzada.
Anticorpo vírus Parainfluenza
Anticorpo Influenza A
Anticorpo Influenza B
Anticorpo pneumonia Chlamydia
Anticorpo pneumonia Mycoplasma
Anticorpo Adenovirus
Anticorpo Vírus Sinicial Respiratório
Anticorpo de superfície Hepatite B
Anticorpo vírus Hepatite C
Anticorpo Treponema pallidum
Anticorpo HIV
Anticorpo vírus EB
Anticorpo vírus Measles
Anticorpo Cytomegalovirus
Anticorpo Enterovirus tipo 71
Anticorpo Mumps
Amostra positiva vírus Varicella-zoster
•
Interferentes
Amostras testadas a seguir não tiveram impacto com o resultado do One
Step COVID-2019 Test nas seguintes concentrações:
Substância
Bilirrubina
Hemoglobina
Triglicerides
Fator Reumatoide
Título Anticorpo Antinuclear (ANA)
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Concentração
250 µmol/L
9 g/L
15 mmol/L
80 IU/mL
1:240

2

Anticorpo Anti-mitocondrial (AMA)
IgG Rato

80 U/mL
1000 µg/mL

.

•
PRECISÃO
Interensaio: A precisão interensaio foi determinada analisando-se 10
(dez) replicatas de três amostras com concentrações diferentes de
anticorpos. Os resultados positivos e negativos foram corretamente
identificados em 100% das análises.
Intraensaio: A precisão intraensaio foi determinada analisando-se três
amostras com concentrações diferentes de anticorpos em três lotes
diferentes. Os resultados positivos e negativos foram corretamente
identificados em 100% das análises.

TRANSPORTE
O One Step COVID-2019 Test não é afetado pelo transporte desde que
o mesmo seja entregue ao destinatário nas condições de temperatura
acima descrita.

DESCARTE
Para o descarte seguro dos cassetes de testes e materiais biológicos
seguir as regulamentações normativas locais, estaduais e federais.

PRECAUÇÃO E CUIDADOS ESPECIAIS
1.

O One Step COVID-2019 Test é utilizado apenas para análise
de amostras em soro, plasma ou sangue total. Não reutilize
qualquer item do kit. Não utilize kit com data de validade
expirada.

2.

Medidas e EPI´s apropriados para proteção devem ser
utilizados durante a coleta, armazenamento e manuseio da
amostra. Luvas e roupas de proteção são recomendadas.

3.

Não misture componentes (solução tampão e cassete de
teste) de kits com lotes diferentes. Os números dos lotes
devem ser compatíveis.

4.

Não utilizar o cassete de teste se a embalagem estiver
perfurada ou aberta.

5.

O produto deve ser armazenado em temperatura entre 2° e
30°C. Não armazenar em temperaturas elevadas. Se o
produto for refrigerado, o cassete deve ser estabilizado em
temperatura ambiente antes de ser utilizado.

6.

Teste qualitativo para triagem e auxílio diagnóstico.
Resultados negativos não excluem a infecção por SARS-CoV2 e resultados positivos não podem ser usados como
evidência absoluta de SARS-CoV-2. O resultado deve ser
interpretado por um médico com auxílio dos dados clínicos e
outros exames laboratoriais confirmatórios.

Para obtenção de informações relacionadas à biossegurança ou em

caso de acidentes com o produto, consultar as FISPQ (Ficha de
Informações de Segurança de Produtos Químicos) disponibilizadas através
de solicitação pelo SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) da CELER
BIOTECNOLOGIA S/A.

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR / TERMOS E CONDIÇÕES
DE GARANTIA
A CELER BIOTECNOLOGIA S/A garante a boa qualidade do produto,
desde que os cuidados de armazenamento indicado nos rótulos e nestas
instruções sejam seguidos corretamente.
Em caso de problemas com o produto, o cliente deverá entrar em contato
com o SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) da CELER
BIOTECNOLOGIA S/A.
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Ministério da Saúde
Secretaria Especial de Saúde Indígena
Departamento de Atenção à Saúde Indígena
OFÍCIO CIRCULAR Nº 17/2020/DASI/SESAI/MS
Brasília, 09 de abril de 2020.

Aos Coordenadores Distritais de Saúde Indígena
Aos Chefes das Casas de Saúde Indígenas Nacionais
Assunto: Orientações para uso dos Testes Rápidos SARS-CoV-2 Antibody
test® distribuídos pelo Ministério da Saúde.

Prezados Coordenadores,
1.
Considerando a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de
2019 (0014084620);
2.
Considerando a Portaria GM/MS nº 454, de 20 de março de 2020, que
declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do
coronavírus (COVID-19);
3.
Considerando a situação da pandemia da COVID-19 e a necessidade
do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena adotar as devidas providências
para o enfrentamento;
4.
Segue Nota Técnica 21 (0014373162) da Coordenação de Gestão da
Atenção à Saúde Indígena (COGASI/DASI/SESAI), que versa sobre orientações
para utilização dos testes rápidos SARS-CoV-2 Antibody test® distribuídos aos
DSEI.
5.
Solicita-se que seja dado amplo conhecimento às equipes das DIASI,
equipes assistenciais das CASAI e Equipes Multidisciplinares de Saúde
Indígena.
Atenciosamente,
ANDRÉ LUIZ MARTINS
Diretor do Departamento de Atenção à Saúde Indígena
ROBSON SANTOS DA SILVA
Secretário Especial de Saúde Indígena
Ofício-Circular 17 (0014374056)
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Documento assinado eletronicamente por André Luiz Martins, Diretor(a)
do Departamento de Atenção à Saúde Indígena, em 09/04/2020, às
11:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900
de 31 de Março de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Robson Santos da Silva,
Secretário(a) Especial de Saúde Indígena, em 09/04/2020, às 11:24,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de
31 de Março de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0014374056 e o código CRC 00682447.
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DADOS POPULACIONAIS
DSEI

POPULAÇÃO
ATENDIDA EM ÁREA
HOMOLOGADA

POPULAÇÃO ESTIMADA
QUE PASSARÁ A SER
ATENDIDA EM TERRAS
NÃO HOMOLOGADAS

CUSTO GERAL
POPULAÇÃO TOTAL
QUE SERÁ ATENDIDA
APÓS ADPF

CUSTEIO DSEI 2019

COMBUSTÍVEL

CONVÊNIO

6.429,00
4.074,00
15.869,00
26.134,00
12.064,00
70.954,00
13.048,00
5.130,00
24.484,00
9.894,00
5.604,00

9.624,00
1.579,00
4.703,00
3.822,00
4.204,00
2.494,00
1.190,00
4.295,00
12.140,00
19.452,00
6.553,00

16.053,00
5.653,00
20.572,00
29.956,00
16.268,00
73.448,00
14.238,00
9.425,00
36.624,00
29.346,00
12.157,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

13.296.734,83
7.870.827,67
8.546.997,80
14.137.560,03
7.590.698,74
11.380.571,60
16.542.750,21
12.277.313,42
14.109.901,83
11.295.693,92
15.072.135,69

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.140.000,00
1.620.000,00
1.860.000,00
2.880.000,00
1.440.000,00
3.360.000,00
1.020.000,00
1.740.000,00
1.560.000,00
1.080.000,00
1.260.000,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

14.293.726,00
12.214.927,43
17.624.089,35
29.213.864,38
14.099.161,22
46.039.893,43
16.367.251,09
9.823.410,55
27.289.827,00
18.860.810,00
19.121.755,01

Guamá Tocantins
Interior Sul (RS,SC,PR e
SP)

14.131,00

12.868,00

26.999,00 R$

35.114.940,83

R$

1.560.000,00

R$

24.923.272,23

28.265,00

39.749,00

68.014,00 R$

21.910.616,62

R$

2.280.000,00

R$

46.250.051,50

Kayapó do Mato Grosso

4.855,00

2.514,00

7.369,00 R$

13.542.231,16

R$

1.500.000,00

R$

12.678.021,48

Alagoas / Sergipe
Altamira
Alto Rio Juruá
Alto Rio Negro
Alto Rio Purus
Alto Rio Solimões
Amapá e Norte do Pará
Araguaia
Bahia
Ceará
Cuiabá

Kayapó do Pará

MATERIAL
FARMACOLÓGICO
EMPENHADO EM 2019
R$

MATERIAL HOSPITALAR
EMPENHADO EM 2019

144.244,35

R$

R$

127.318,74

R$
R$

224.744,65
202.025,19

R$

384.301,50

207.586,28

71.105,86

R$

347.319,31

R$

54.224,95

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

28.874.705,18
21.776.860,96
28.031.087,15
46.786.330,00
23.129.859,96
60.780.465,03
33.930.001,30
23.968.042,71
42.959.728,83
31.461.248,57
35.710.140,84

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

4.491,32
5.345,33
1.766,41
1.790,25
1.917,26
856,62
2.600,40
4.672,13
1.754,60
3.179,83
6.372,26

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

43.224.477,00
8.440.270,85
8.307.404,55
6.842.326,21
8.060.173,35
2.136.404,99
3.094.474,37
20.066.811,59
21.300.894,79
61.854.073,90
41.757.414,87

R$

61.598.213,06

R$

4.359,08

R$

56.092.690,23

R$

70.824.969,62

R$

2.505,75

R$

99.600.980,63

R$

27.720.252,64

R$

5.709,63

R$

14.354.009,30

R$

41.966.759,08

R$

6.765,56

R$

R$

92.052.325,71

R$

1.733,11

R$

R$
R$
R$

69.111.136,76
45.207.698,44
51.522.744,84

R$
R$
R$

3.013,87
1.527,55
1.610,24

R$
R$
R$

60.190.070,74
11.965.261,09
17.039.525,14
53.639.310,97

0,00

6.203,00 R$

25.843.836,49

R$

1.920.000,00

R$

14.166.989,14

0,00

53.114,00 R$

38.918.567,54

R$

3.300.000,00

R$

49.833.758,17

Litoral Sul

19.971,00
7.833,00
10.582,00

42.902,00 R$
37.428,00 R$
42.579,00 R$

36.372.000,91
15.668.007,57
16.654.994,44

R$
R$
R$

1.680.000,00
2.760.000,00
1.620.000,00

R$
R$
R$

30.959.458,70
26.779.690,87
31.723.240,00

R$

21.792,40

Manaus
Maranhão

22.931,00
29.595,00
31.997,00

R$

1.280.680,56

R$

192.602,98

Mato Grosso do Sul

61.765,00

44.297,00

106.062,00 R$

26.240.302,65

R$

1.800.000,00

R$

45.791.708,26

R$

772.287,20

R$

187.043,11

R$

74.791.341,22

R$

1.210,90

R$

7.803,00

0,00

7.803,00 R$

8.113.520,38

R$

2.100.000,00

R$

17.753.677,17

R$

27.967.197,55

R$

3.584,16

R$

22.035,00

1.709,00

23.744,00 R$

7.301.041,84

R$

2.640.000,00

R$

23.350.637,54

R$

33.291.679,38

R$

1.510,85

R$

2.582.050,38

8.245,00
16.496,00

12.358,00
124,00

20.603,00 R$
16.620,00 R$

16.822.527,26
16.540.292,03

R$
R$

1.560.000,00
1.440.000,00

R$
R$

30.193.408,28
17.598.889,28

29.936,00
9.565,00
10.323,00

11.287,00
4.738,00
7.266,00

41.223,00 R$
14.303,00 R$
17.589,00 R$

13.667.582,48
17.828.730,52
5.609.852,97

R$
R$
R$

720.000,00
1.980.000,00
720.000,00

R$
R$
R$

12.755,00
12.590,00

4.147,00
3.598,00

16.902,00 R$
16.188,00 R$

22.268.222,14
16.637.201,04

R$
R$

1.740.000,00
1.200.000,00

6.308,00
5.898,00
20.212,00
7.483,00

0,00
4.760,00
7.926,00
2.969,00

6.308,00
10.658,00
28.138,00
10.452,00

R$
R$
R$
R$

12.485.426,30
11.512.272,70
17.962.521,45
20.169.188,66

R$
R$
R$
R$

1.680.000,00
1.080.000,00
1.800.000,00
2.700.000,00

28.037,00
644.226,00

0,00
268.752,00

28.037,00 R$
912.978,00 R$

48.186.963,24
597.492.026,96

Pernambuco
Porto Velho
Potiguara
Rio Tapajós
Tocantins
Vale do Javari
Vilhena
Xavante
Xingu
Yanomami
TOTAL

R$ 1.800.000,00
R$ 60.540.000,00

R$

77.884,75

R$

51.226,86

-

-

R$

7.719,73

R$

23.230,70

R$
R$

48.624.313,77
35.579.181,31

R$
R$

5.897,43
2.156,84

R$
R$

72.880.445,07
267.447,77

30.507.019,00
23.856.709,92
10.538.087,00

R$

39.722,30

R$

90.002,89

R$
R$
R$

45.024.326,67
43.665.440,44
16.867.939,97

R$
R$
R$

1.504,02
4.565,13
1.634,02

R$
R$
R$

16.975.867,69
21.629.572,07
11.872.755,19

R$
R$

19.973.847,05
17.722.596,63

R$
R$

56.256,15
17.039,90

R$

43.178,60

R$
R$

44.038.325,34
35.620.016,17

R$
R$

3.452,63
2.829,23

R$
R$

14.318.066,26
10.179.572,53

R$
R$
R$
R$

17.900.755,92
21.277.469,78
22.581.355,07
16.372.768,50

32.066.182,22
33.970.512,37
42.751.582,80
39.437.278,85

R$
R$
R$
R$

5.083,42
5.759,67
2.115,16
5.270,25

R$
R$
R$
R$

27.416.012,02
16.764.745,96
15.647.371,50

90.837.355,96
1.481.945.244,70

R$
N/A

3.239,91

R$
R$ 748.500.481,00

R$ 40.845.972,72
R$ 818.528.099,67

R$
R$
R$
R$

17.427,80

1.349,45

CUSTO POR DSEI

6.203,00

R$

R$

VALOR PER CAPTA
ATUAL

53.114,00

Médio Rio Solimões e
Afluentes
Minas Gerais e Espírito
Santo
Parintins

34.584,00

R$

VALOR GLOBAL

Leste de Roraima

Médio Purus

R$

MATERIAL
ODONTOLÓGICO
EMPENHADO EM 2019

100.769,89
382.344,50
37.926,36

R$
R$

25.361,78
98.937,31

R$

58.458,02

R$
R$
R$
R$

3.730.447,14

R$
R$

4.420,00
836.689,54

R$

817.981,39

R$
R$
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1 - INTRODUÇÃO
No fim de 2019, o Novo Coronavírus foi nomeado como SARS-CoV-2. Este Novo Coronavírus
produz a doença classificada como COVID-19, sendo agente causador de uma série de casos de
pneumonia na cidade de Wuhan (China) [1]. Ainda não há informações plenas sobre a história natural,
nem medidas de efetividade inquestionáveis para manejo clínico dos casos de infecção humana pelo
SARS-CoV-2, restando ainda muitos detalhes a serem esclarecidos [1]. No entanto, sabe-se que o vírus
tem alta transmissibilidade e provoca uma síndrome respiratória aguda que varia de casos leves –
cerca de 80% – a casos muito graves com insuficiência respiratória –entre 5% e 10% dos casos. Sua
letalidade varia, principalmente, conforme a faixa etária (Quadro 1) e condições clínicas associadas.
Portanto, é necessário agir. Para esse fim, as melhores e mais recentes evidências foram utilizadas na
redação deste documento. Pela dinâmica da epidemia e da produção de conhecimento associada a ela,
as informações podem sofrer alterações conforme avance o conhecimento sobre a doença. Dessa
forma, este protocolo específico para serviços de Atenção Primária à Saúde / Estratégia Saúde da
Família (APS/ESF) nos cenários de transmissão comunitária vai ser atualizado sempre que necessário.
Fique atento a novas versões!
Quadro 1 – Letalidade provocada pela COVID-19 por faixa etária na China, Ministério da Saúde, 2020.

Taxa de letalidade por idade [15]:
•

0,2% em pacientes entre 10 e 19 anos

•

0,2% em pacientes entre 20 e 29 anos

•

0,2% em pacientes entre 30 e 39 anos

•

0,4% em pacientes entre 40 e 49 anos

•

1,3% em paciente entre 50 e 59 anos

•

3,6% em paciente entre 60 e 69 anos

•

8,0% em pacientes entre 70 e 79 anos

•

14,8% em pacientes acima ou igual a 80 anos

Ref: CDC China Weekly. Accessed Feb 20, 2020.

A APS/ESF é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Durante surtos e epidemias, a APS/
ESF tem papel fundamental na resposta global à doença em questão. A APS/ESF oferece atendimento
resolutivo, além de manter a longitudinalidade e a coordenação do cuidado em todos os níveis de
atenção à saúde, com grande potencial de identificação precoce de casos graves que devem ser
manejados em serviços especializados.
O objetivo deste documento é definir o papel dos serviços de APS/ESF no manejo e controle
da infecção COVID-19, bem como disponibilizar os instrumentos de orientação clínica para os
profissionais que atuam na porta de entrada do SUS a partir da transmissão comunitária de
COVID-19 no Brasil.
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Considerando a existência de fase de transmissão comunitária da COVID-19, é imprescindível
que os serviços de APS/ESF trabalhem com abordagem sindrômica do problema, não exigindo mais a
identificação do fator etiológico por meio de exame específico. Desta forma, este protocolo foca na
abordagem clínica da Síndrome Gripal e da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG),
independentemente do agente etiológico. Como é de conhecimento de todos, múltiplos agentes virais
são responsáveis por essas duas síndromes, sendo o vírus da Influenza o de maior magnitude nos
últimos anos. Entretanto, há evidências e dados internacionais indicando que a transcendência da
COVID-19 pode superar a da Influenza. Portanto, a abordagem pragmática deste protocolo unifica as
condutas referentes a esses dois grupos de vírus.

2. CURSO CLÍNICO
A infecção humana provocada pelo SARS-CoV-2 é uma zoonose. O vírus é classificado como um
beta Coronavírus do mesmo subgênero da Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS), porém de
outro subtipo [1]. A transmissão do SARS-CoV-2 de humanos para humanos foi confirmada na China e
nos EUA [1] e ocorre principalmente com o contato de gotículas respiratórias oriundas de pacientes
doentes e sintomáticos [3]. A transmissão do vírus por indivíduos assintomáticos segue em controvérsia
até o presente momento [4,5]. Em média, o período de incubação é estimado em de 5 a 6 dias, podendo
variar de 0 a 14 dias [24].
2.1 SINAIS E SINTOMAS
O paciente com a doença COVID-19 apresenta geralmente os seguintes sintomas e sinais [6,8]:
•
•
•
•
•
•

Febre (>=37,8ºC);
Tosse;
Dispneia;
Mialgia e fadiga;
Sintomas respiratórios superiores; e
Sintomas gastrointestinais, como diarreia (mais raros).

O quadro clínico, típico de uma Síndrome Gripal, pode variar seus sintomas desde uma
apresentação leve e assintomática (não se sabe a frequência), principalmente em jovens adultos e
crianças, até uma apresentação grave, incluindo choque séptico e falência respiratória [7]. A maior
parte dos casos em que ocorreu óbito foi em pacientes com alguma condições clínicas de risco préexistente (10,5% doença cardiovascular,7,3% diabetes, 6,3% doença respiratória crônica, 6%
hipertensão e 5,6% câncer) e/ou idosos (Quadro 1) [8]. A taxa de letalidade está em torno de 3,8% na
China, porém o valor varia conforme o país. Estudos demonstram que, epidemiologicamente, homens
entre 41 e 58 anos representam a grande maioria dos casos de pacientes confirmados, sendo febre
e tosse os sintomas mais presentes [6,13].
As alterações em exames complementares mais comuns são infiltrados bilaterais nos exames
de imagem de tórax, linfopenia no hemograma e aumento da proteína C-reativa. A doença apresenta
fundamentalmente complicações respiratórias: pneumonia e Síndrome da Angústia Respiratória
Aguda – SARA.
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2.2 DIAGNÓSTICO
As definições de caso e critérios clínicos para a avaliação diagnóstica ainda não são consenso entre os
especialistas [1]. Entretanto, pode-se avaliar o quadro da COVID-19 de maneira clínica e laboratorial.
O quadro clínico inicial da doença é caracterizado como Síndrome Gripal (ver sinais e sintomas no
item 2.1). O diagnóstico sindrômico depende da investigação clínico-epidemiológica e do exame físico.
Conduta uniforme é sugerida para todos os casos de SG no contexto da APS/ESF, dada a impossibilidade de
atestar com 100% de segurança se a SG é causada pelo SARS-CoV-2 ou por outro vírus.
O diagnóstico laboratorial para identificação do vírus SARS-CoV-2 é realizado por meio das
técnicas de RT-PCR em tempo real ou teste rápido sorológico validado pelas instituições de referência.
RT-PCR em tempo real (qRT-PCR)
O diagnóstico laboratorial considerado padrão ouro para a identificação do novo coronavírus
(2019-nCoV), agora denominado SARS-CoV-2, continua sendo a RT-PCR em tempo real (qRT-PCR).
Esses testes moleculares baseiam-se na detecção de sequências únicas de RNA viral,
com confirmação por sequenciamento de ácidos nucleicos, quando necessário. Esse tem sido o método
de referência no Brasil para confirmar COVID-19 tanto por estabelecimentos de saúde pública como
também da saúde suplementar.
Em áreas onde a COVID-19 está amplamente disseminada, um ou mais resultados negativos de
um mesmo caso suspeito não descartam a possibilidade de infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Vários
fatores podem levar a um resultado negativo em um indivíduo infectado, incluindo:
• Má qualidade da amostra, contendo pouco material do paciente (como controle, considere
determinar se existe DNA humano adequado na amostra, incluindo um alvo humano no
teste de PCR)
• A amostra foi coletada em uma fase muito precoce ou tardia da infecção
• A amostra não foi manuseada e enviado adequadamente
• Razões técnicas inerentes ao teste, por exemplo, mutação do vírus ou inibição de PCR.
Dessa forma, se um resultado negativo for obtido de um paciente com alta probabilidade de
suspeita de COVID-19, particularmente quando foram analisadas apenas amostras do trato respiratório
superior, indica-se, se possível, coletar amostras de vias respiratórias inferiores e testar novamente.
Para melhorar a capacidade de resposta da rede pública de laboratórios também estão sendo
disponibilizados testes moleculares que utilizam plataforma automatizada, a mesma utilizada na Rede
Laboratorial da Tuberculose e de Carga Viral do HIV e das hepatites virais B e C do SUS.
Testes sorológicos
Atualmente, há muitas empresas produzindo testes rápidos para diagnosticar COVID-19. De
forma geral, os testes sorológicos visam detectar anticorpo específico produzido pelo corpo humano
contra o vírus SARS-CoV-2 ou detectar antígeno desse vírus. Para isso, os métodos sorológicos são
desenvolvidos para detecção de anticorpos IgG e IgM ou detecção de antígenos específicos do
vírus, alguns por ensaios imunoenzimáticos (ELISA) e imunocromatográficos (teste rápido) e outros
por imunofluorescência.
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Antes de se utilizar qualquer teste é essencial que o mesmo passe por um processo de validação
no Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS)/Fiocruz, a fim de avaliar se os
resultados do teste podem ser considerados confiáveis, tanto se foram positivos ou negativos.
Tais informações são de extrema importância para a precisão da indicação de medidas não
farmacológicas de COVID-19, pois um paciente com um resultado falso negativo pode sair erroneamente
do isolamento domiciliar e disseminar o vírus, como também fazer com que profissionais de saúde
tenham que se afastar do trabalho e deixar de ajudar a salvar vidas, pelo resultado falso positivo. De
forma geral, recomenda-se que antes de se utilizar um teste rápido, deve-se verificar se o mesmo já foi
avaliado pelo INCQS.
Mesmo validados, é importante saber que os testes rápidos apresentam limitações e a principal
delas é que precisa ser realizado, de forma geral, a partir do 8º dia do início dos sintomas. É necessário
que o caso suspeito ou contato de caso confirmado de COVID-19 espere esse tempo para que o sistema
imunológico possa produzir anticorpos em quantidade suficiente para ser detectado pelo teste.

3. MANEJO CLÍNICO NA APS/ESF
O manejo clínico da Síndrome Gripal na APS/ESF difere frente a gravidade dos casos. Para casos
leves, inclui medidas de suporte e conforto, isolamento domiciliar e monitoramento até alta do
isolamento. Para casos graves, inclui a estabilização clínica e o encaminhamento e transporte a centros
de referência ou serviço de urgência/emergência ou hospitalares.
A APS/ESF deve assumir papel resolutivo frente aos casos leves e de identificação precoce e
encaminhamento rápido e correto dos casos graves, mantendo a coordenação do cuidado destes últimos.
A estratificação de intensidade da SG é a ferramenta primordial para definir a conduta correta
para cada caso, seja para manter o paciente na APS/ESF ou para encaminhá-lo aos centros de referência,
urgência/emergência ou hospitais.
	Dada a letalidade muito mais elevada da COVID-19 entre os idosos (pessoas com 60 anos ou
mais), deve-se priorizá-los para atendimento. Além deles, pessoas com doença crônica, gestantes e
puérperas devem ter atendimento priorizado. Gestantes e puérperas não tem risco elevado para
COVID-19, mas apresentam maior risco de gravidade se infectadas por Influenza.
Os casos de síndromes gripais sem complicações ou sem condições clínicas de risco serão
conduzidos pela APS/ESF. Logo, faz-se obrigatório o acompanhamento dos profissionais da APS/ESF ao
longo do curso da doença [10].
	O manejo diagnóstico e terapêutico de pessoas com suspeita de infecção respiratória
caracterizada como Síndrome Gripal, causada ou não por COVID-19, no contexto da APS/ESF incluiu os
passos a seguir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Identificação de caso suspeito de Síndrome Gripal e de COVID-19
Medidas para evitar contágio na UBS
Estratificação da gravidade da Síndrome Gripal
Casos leves: manejo terapêutico e isolamento domiciliar
Casos graves: estabilização e encaminhamento a serviços de urgência/emergência ou hospitalares
Notificação Imediata
Monitoramento clínico
Medidas de prevenção comunitária e apoio à vigilância ativa
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As equipes de APS/poderão utilizar estratégias de teleatendimento na identificação, manejo e
acompanhamento de pacientes com sintomas suspeitos de SG (ver item 3.1 Teleatendimento). O
fluxograma de atendimento presencial nas UBS pode ser visto no item 3.2 e exemplifica o fluxo
assistencial ideal na APS/ESF frente a casos de Síndrome Gripal, suspeitos ou não de infecção pelo
Novo Coronavírus.
3.1 Teleatendimento
Foi publicada Portaria nº 467, de 20 de Março de 2020, que dispõe, em caráter excepcional e
temporário, sobre as ações de Telemedicina, com o objetivo de regulamentar e operacionalizar as
medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
da epidemia de COVID-19.
Por meio dessa portaria, ficam autorizadas, em caráter excepcional e temporário, ações de
Telemedicina, de interação à distância. Elas podem contemplar atendimento pré-clínico, suporte
assistencial, consultas, monitoramento e diagnóstico, realizados por meio de tecnologia da informação
e comunicação, no âmbito do SUS.
Os atendimento deverão garantir a integridade, segurança e o sigilo das informações. Deverão
também ser registrados em prontuário clínico, com as seguintes informações:
I - Dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchidos em cada
contato com o paciente;
II - Data, hora, tecnologia da informação e comunicação utilizada para o atendimento; e
III - Número do Conselho Regional Profissional e sua unidade da federação.
No ANEXO 2 é possível encontrar uma recomendação de organização de fluxo rápido de
atendimento telefônico de pacientes com suspeita de SG.
É importante que a equipe atue de forma integrada, com apoio entre profissionais de nível
superior e de nível técnico, facilitando o fluxo de informação e decisão.
Como uma estratégia no enfrentamento da COVID-19, o Ministério da Saúde criou o TeleSUS,
um serviço de atendimento pré-clínico de saúde, que visa amplo esclarecimento da população sobre a
doença e quando procurar atendimento presencial. Tem o papel de favorecer o isolamento domiciliar
da população potencialmente contaminada ou do grupo de risco (que não possua sinais de gravidade)
e de evitar ao máximo o esgotamento dos serviços presenciais de saúde. Os canais de acesso ao
TeleSUS são:
•

Aplicativo Coronavírus - SUS, disponível para download gratuito nas principais lojas de
aplicativos;

•

Chat online, que pode ser acessado pelo site https://coronavirus.saude.gov.br/;

•

WhatsApp, enviando um oi para o número (61) 9938 - 0031;

•

Ligação gratuita para o telefone 136.
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	A pessoa que entra em contato com o TeleSUS tem seus sintomas e condições de risco avaliadas.
De acordo com cada caso, a pessoa pode ter o diagnóstico de COVID-19 afastado, ser orientada a
realizar isolamento domiciliar ou procurar um serviço de saúde para avaliação presencial. Caso seja
considerado caso suspeito de COVID-19, a pessoa será acompanhada pelo telefone a cada 24hs ou
48hs em relação ao seu estado de saúde. Os cidadãos poderão ainda receber uma ligação perguntando
acerca de seus estado de saúde mesmo que não tenham acessado nenhum dos canais de atendimento.
Os serviços de saúde da APS podem ser valer da estratégia do TeleSUS, orientando os
pacientes a entrar em contato através de um dos canais de atendimento. Mais informações em:
https://aps.saude.gov.br/ape/corona/telesus.
Também está disponibilizada para todas as equipes na APS do SUS uma ferramenta on-line para
que os profissionais de saúde consigam fazer teleconsultas de forma ágil, cômoda e segura, mantendo
a continuidade do cuidado: o Consultório Virtual de Saúde da Família. Além da oferta de plataforma
para realização de teleconsultas, os profissionais receberão treinamento para a navegação no sistema,
com manutenção e suporte técnico do sistema 24 horas por dia. Os profissionais que aderirem,
receberão gratuitamente certificação para a realização dos teleatendimentos. A plataforma permitirá
aos médicos e profissionais de APS registrar a consulta a distância, emitir atestados e receitas e enviar
por endereço eletrônico para seus pacientes. Para aderir ao uso da ferramenta, foi adicionado um
módulo no e-Gestor AB (https://egestorab.saude.gov.br).
O gestor local deverá entrar e adicionar os profissionais que farão uso do Consultório Virtual
de Saúde da Família. O manual instrutivo de cadastro dos profissionais também está disponível no
e-Gestor AB. Os dados serão validados e o suporte da plataforma fará contato com o profissional
para disponibilização do acesso e treinamento, bem como para a emissão da certificação digital,
que será gratuita e com validade de cinco anos.
A teleconsulta poderá ser feita pelo canal com que o paciente tenha mais afinidade, podendo
ser realizada por telefone ou videoconferência. A escolha pelo tipo de modalidade de atendimento
está condicionada à situação clínica, cabendo decisão ao profissional e a pessoa a ser atendida. Ao
final do atendimento, o paciente receberá no seu e-mail o desfecho e pesquisa de satisfação. O
cidadão poderá solicitar o atendimento por demanda espontânea ou programada, fazendo uma
solicitação de agendamento de consulta a distância para a equipe de saúde que normalmente é
responsável por seu atendimento.
Além disso, os profissionais médicos e enfermeiros da APS seguem contando com o suporte
técnico do TelessaúdeRS. O suporte por telefone está disponível de segunda à sexta-feira, das 8hs
às 20hs, gratuitamente pelo número 0800 644 6543. Através de teleconsultoria, podem ser sanadas
dúvidas relacionadas a qualquer situação de saúde (incluindo COVID-19) de maneira rápida. As
dúvidas dos profissionais de saúde são respondidas em tempo real por um time de especialistas,
sem a necessidade de agendamento prévio. Mais informações sobre esse e os demais serviços
oferecidos pelo TelessaúdeRS podem ser encontrados em https://www.ufrgs.br/telessauders.
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FLUXO DE MANEJO
CLÍNICO NA ATENÇÃO
PRIMÁRIA À SAÚDE EM
C O V I D - 1 9
TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA
| Versão 8
3.2 FLUXOGRAMA DE MANEJO CLÍNCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM TRANSMISSÃO
COMUNITÁRIA

CORONAVÍRUS

PACIENTE COM QUALQUER
SINTOMA DE SÍDROME GRIPAL

UBS COM PORTA DE ENTRADA RESOLUTIVA, DE IDENTIFICAÇÃO
PRECOCE E ENCAMINHAMENTO CORRETO DE CASOS GRAVES

- Febre >= 37,8ºC (aferida ou referida)
- Tosse
- Dor de garganta
- Dificuldade respiratória

Paciente com prioridade no atendimento:
Pessoas acima de 60 anos, imunossuprimidos (HIV+,
transplantados, etc), pacientes com doenças crônicas,
gestantes e puérperas

CONTROLE PRECOCE

• Forneça máscara cirúrgica para a pessoa e a oriente quanto à forma correta de colocá-la. Forneça meios para a pessoa higienizar as
mãos (álcool gel ou água e sabão);
• A pessoa deve ser conduzida para uma área separada ou para uma sala específica visando ao isolamento respiratório. A sala deve ser
mantida com a porta fechada, janelas abertas e ar-condicionado desligado.

ESTRATIFICAÇÃO DA GRAVIDADE E MANEJO CLÍNICO

APS/ESF
Síndrome Gripal confirmada:
Febre

e

Tosse OU dor de garganta
OU dificuldade respiratória

e

CENTRO DE REFERÊNCIA/
ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Condições clínicas de risco

Síndrome gripal com ou os seguintes sinais ou sintomas
de gravidade

• Doenças cardíacas crônicas descompensadas

• Diabetes (conforme juízo clínico)

• Saturação de SpO2 <95% em ar ambiente
• Sinais de desconforto respiratório ou aumento de frequência
respiratória avaliada de acordo com a idade

OU

• Piora nas condições clínicas de doenças de base

• Doenças renais crônicas em estágio avançado
(graus 3, 4 e 5)
• Imunossuprimidos

• Hipotensão

Ausência de condições
clínicas de risco que
indicam avaliação em
centro de referência/
atenção especializada

• Doenças respiratórias crônicas
descompensadas

• Portadores de doenças cromossômicas com
estado de fragilidade imunológica
• Gestante de alto risco

Em crianças: além dos anteriores, observar os batimentos de asa

• Doença hepática em estágio avançado

de nariz, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.

• Obesidade (IMC >=40)

NOTIFICAÇÃO IMEDIATA

Via formulário pelo e_SUS VE
https://notifica.saude.gov.br/
SÍNDROME GRIPAL LEVE
MANEJO CLÍNICO NA APS
MEDIDAS FARMACOLÓGICAS

MEDIDAS CLÍNICAS

• Prescrição de fármacos para
o controle de sintomas,
caso não haja nenhuma
contraindicação
• Prescrever oseltamivir se
Síndrome Gripal e pessoa
com condições de risco

• O acompanhamento do paciente deve ser
feito, preferencialmente por telefone, a cada
24hs em pessoas com mais de 60 anos e
portadores de condições clínicas de risco e
a cada 48hs nos demais, até completar 14
dias do início dos sintomas.
• Caso seja necessário, realizar atendimento
presencial, idealmente no domicílio.
• Manter alimentação balanceada e uma boa
oferta de líquidos.

Verificar situação vacinal para gripe (se grupo de risco – gestante, crianças,
puérperas e idosos) e vacinar se necessário.

CUIDADOS DOMÉSTICOS DO PACIENTE EM ISOLAMENTO

Sempre reportar à equipe de saúde que acompanha o caso o surgimento
de algum novo sintoma ou piora dos sintomas já presentes.
Manter paciente em quarto isolado e bem ventilado até o fim do
período sintomático. Destacam-se os seguintes fatores do cuidado do
paciente em isolamento: a higiene respiratória e os hábitos saudáveis
de alimentação. Todos os contatos domiciliares do paciente também
deverão realizar isolamento domiciliar por 14 dias. Caso apresentar
os sintomas, deverão entrar em contato com a equipe de saúde para
receber atendimento.
Para mais informações sobre orientaçãoes quanto ao isolamento
domiciliar do paciente e precauções gerais e do cuidador, ver Protocolo
de Manejo Clínico.

Fonte: Ministério da Saúde.

SÍNDROME GRIPAL GRAVE
Reavaliação/
Acompanhamento clínico
Transporte apropriado

Apresenta sinais/
sintomas de gravidade?

NÃO

SIM

Equipe da APS/ESF
fica responsável pelo
encaminhamento do paciente
para o centro de referência/
atenção especializada

Atestado médico até o fim
do período de isolamento

Monitoramento por telefone,
a cada 24h em pessoas com
mais de 60 anos e portadores
de condições clínicas de risco
e a cada 48h nos demais,
até completar completar 14
dias do início dos sintomas.
Caso seja necessário, realizar
atendimento presencial,
idealmente no domicílio.

Centro de referência/
atenção especializada

Atestado médico até o fim
do isolamento

Manejo Clínico

Isolamento domiciliar após
a alta, até completar 14 dias
após início dos sintomas.
Monitoramento por telefone,
a cada 24h em pessoas com
mais de 60 anos e portadores
de condições clínicas de risco
e a cada 48h nos demais.
Caso seja necessário, realizar
atendimento presencial,
idealmente no domicílio.

DESFECHO

DESFECHO
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3.3 IDENTIFICAÇÃO DE CASO SUSPEITO DE SÍNDROME GRIPAL E DE COVID-19
Grande parte dos pacientes com Síndromes Gripais e casos suspeitos de COVID-19 chegarão à APS/
ESF como porta de entrada. Por isso, o primeiro passo na cascata de manejo do COVID-19 é a identificação
de casos suspeitos de Síndrome Gripal. Sugerimos que essa identificação precoce seja realizada na recepção
da Unidade Básica de Saúde seguindo o Fast-Track para Síndrome Gripal (Anexo 1).
Para o objetivo deste protocolo, casos suspeitos de Síndrome Gripal serão abordados como
casos suspeitos de COVID-19. Na recepção, todo paciente que apresentar tosse ou dificuldade
respiratória ou dor de garganta será considerado caso suspeito de Síndrome Gripal. Esta identificação
deve ser feita por profissional em uso de EPI e capacitado em suas atribuições frente à epidemia de
COVID-19, aplicando o Fast-Track já mencionado.
3.4 Medidas para evitar contágio na USF

		

Após a identificação precoce na recepção da Unidade Básica de Saúde de todos casos suspeitos
de Síndrome Gripal, deve-se fornecer máscara cirúrgica a todos pacientes logo após reconhecimento
pelo Agente Comunitário de Saúde ou profissional responsável por receber os pacientes e realizar o
primeiro passo do Fast-Track (Anexo 1) [25], enquanto aguardam o atendimento da enfermagem e do
médico. Preferencialmente, em localidades onde isso é possível, a pessoa deve ser conduzida para
uma área separada ou para uma sala específica visando ao isolamento respiratório. A sala deve ser
mantida com a porta fechada, janelas abertas e ar-condicionado desligado. Caso não haja sala disponível
na UBS para isolamento, propiciar área externa com conforto para pacientes com Síndrome Gripal,
que deverão ser atendidos o mais rápido possível, conforme Fast-Track (Anexo 1).
Todo profissional que atender os pacientes com suspeita de Síndrome Gripal deve usar EPIs e
adotar as medidas para evitar contágio, conforme Tabela 1. Atenção para os cuidados que devem ser
tomados em relação ao uso de máscara cirúrgica (Tabela 2).
Tabela 1. Medidas para evitar contágio por vírus causadores de Síndrome Gripal nas Unidades de
Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde, Ministério da Saúde, 2020.
Medidas de controle precoce
PROFISSIONAIS DA SAÚDE
• Contenção respiratória
• Máscara cirúrgica*;
• Uso de luvas, óculos ou protetor facial e aventais
descartáveis**;

Pacientes
• Fornecer máscara cirúrgica;
• Isolamento com precaução de contato em
sala isolada e bem arejada

• Lavar as mãos com frequência;
• Limpar e desinfetar objetos e superfícies
tocados com frequência;
*Somente para procedimentos produtores de aerossóis usar máscara N95/PFF2.
**Uso destes EPIs durante atendimento do paciente em consultório. Não é necessário o uso na recepção/triagem, desde que
mantida distância de 1 metro.
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Tabela 2. Orientações para uso correto de máscaras cirúrgicas para evitar contágio por vírus causadores de
Síndromes Gripais, Ministério da Saúde, 2020.
Orientações para uso de máscaras cirúrgicas
• Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e o nariz e amarre com segurança para minimizar as
lacunas entre o rosto e a máscara;
• Enquanto estiver utilizando a máscara, evite tocá-la;
• Remova a máscara usando técnica apropriada (ou seja, não toque na frente, mas remova o laço ou nó da
parte posterior);
• Após a remoção, ou sempre que tocar em uma máscara usada, higienize as mãos com água e sabão ou
álcool gel, se visivelmente suja;
• Substitua a máscara por uma nova máscara limpa e seca assim que estiver úmida ou danificada;
• Não reutilize máscaras descartáveis;
• Descarte em local apropriado as máscaras após cada uso;
• Troque de máscara quando ela estiver úmida ou quando o profissional atender na sala
de isolamento.
Fonte: Ministério da Saúde.

3.5 ESTRATIFICAÇÃO DA GRAVIDADE DA SÍNDROME GRIPAL
Após triagem, o paciente deve passar por consulta presencial com enfermeiro e médico, de
acordo com processo de trabalho local. É imprescindível a realização de consulta médica a fim de
estratificar a gravidade por meio de anamnese e exame físico. Lembre-se: idosos acima de 60 anos,
pacientes com doenças crônicas, gestantes e puérperas devem ter atendimento prioritário ao chegarem
na USF com sintomas de Síndrome Gripal!
Em consulta médica, após confirmar a presença de Síndrome Gripal, é fundamental estratificar
a gravidade dos casos, a fim de identificar rapidamente casos suspeitos de Síndrome Respiratória
Aguda Grave.
Para manejo dos casos de Síndrome Gripal, independentemente do grau de suspeição para
COVID-19, deve-se utilizar definições adaptadas à situação atual (ver abaixo). Recomenda-se
definição única de caso de Síndrome Gripal, independentemente da etiologia viral, com objetivo
de facilitar o processo de trabalho das equipes e oferecer o isolamento domiciliar ágil na redução
da propagação da COVID-19.

SÍNDROME GRIPAL – SG
Indivíduo que apresente febre de início súbito, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou
dor de garganta ou dificuldade respiratória, na ausência de outro diagnóstico específico.
Em crianças com menos de 2 anos de idade, considera-se também como caso de Síndrome
Gripal: febre de início súbito (mesmo que referida) e sintomas respiratórios (tosse, coriza e obstrução
nasal), na ausência de outro diagnóstico específico.
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SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE – SRAG
Indivíduo de qualquer idade, com Síndrome Gripal (conforme definição anterior) e que apresente os
seguintes sinais de gravidade:
• Saturação de SpO2 <95% em ar ambiente.
• Sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória avaliada de acordo
com a idade.
• Piora nas condições clínicas de doença de base.
• Hipotensão.
Em crianças, além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem
intercostal, desidratação e inapetência.
Vale ressaltar que febre pode não estar presente em alguns casos excepcionais, como crianças,
idosos, imunossuprimidos ou pessoas que utilizaram antitérmicos e, portanto, a avaliação clínica e
epidemiológica deve ser levada em consideração.
A estratificação de gravidade dos casos suspeitos de SG deve se dar em consulta médica da seguinte forma:
A. Casos leves. Aqueles que podem ser acompanhados completamente no âmbito da APS/ESF devido
à menor gravidade do caso; e
B. Casos graves. Aqueles que se encontram em situação de maior gravidade e, portanto, necessitam
de estabilização na APS/ESF e encaminhamento a centro de referência/urgência/hospitais para
avaliação ou intervenções que exijam maior densidade tecnológica.
As Tabelas 3 a 7 fornecem subsídios técnicos para que o médico de família e comunidade /
médico da APS defina o nível de gravidade e decida pelo acompanhamento na APS/ESF ou
encaminhamento a serviço de Urgência ou Hospital de acordo com o contexto local da Rede de Atenção
à Saúde. Para a definição da gravidade do caso, é fundamental definir se a pessoa apresenta
comorbidades ou condições de risco para acompanhamento ambulatorial na APS e isolamento
domiciliar. As principais situações são descritas Nas Tabelas 4 e 5. As Tabelas 6 e 7 fornecem subsídios
para a avaliação de gravidade em crianças.
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Tabela 3. Estratificação da gravidade de casos de Síndrome Gripal, Ministério da Saúde, 2020.
ESTRATIFICAÇÃO DE GRAVIDADE DE CASO
CASOS LEVES

CASOS GRAVES

APS/ESF

CENTRO DE REFERÊNCIA/
ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Síndrome gripal com sintomas leves (sem sinais e
sintomas de gravidade) [ver tabela 4]

Síndrome gripal que apresente sinais e sintomas de
gravidade [ver Tabela 4]

E
Ausência de condições clínicas de risco que indicam
avaliação em centro de referência/atenção
especializada [ver Tabela 5]

OU
Condições clínicas de risco que indicam avaliação em
centro de referência/atenção especializada
[ver Tabela 5]

Fonte:
Protocolo de Tratamento da Influenza. Ministério da Saúde 2017.
Protocolo de Manejo Clínico de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Ministério da Saúde 2010.
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Tabela 4. Sinais e sintomas de gravidade para Síndrome Gripal, Ministério da Saúde, 2020.
SINAIS E SINTOMAS DE GRAVIDADE
ADULTOS
Déficit no sistema respiratório:

CRIANÇAS
Déficit no sistema respiratório:

•

Falta de ar ou dificuldade para respirar; ou

•

Falta de ar ou dificuldade para respirar;

•

Ronco, retração sub/intercostal severa; ou

•

Ronco, retração sub/intercostal severa;

•

Cianose central; ou

•

Cianose central;

•

Saturação de oximetria de pulso <95% em
ar ambiente; ou

•

Batimento da asa de nariz;

•

Movimento paradoxal do abdome;

•

Taquipneia (>30 mpm);

•

Bradipneia e ritmo respiratório irregular;

•

Saturação de oximetria de pulso <95%
em ar ambiente;

Sinais e sintomas de hipotensão (hipotensão
arterial com sistólica abaixo de 90 mmHg e/ou
diastólica abaixo de 60mmHg); ou

•

Taquipneia (Tabela 6).

•

Déficit no sistema cardiovascular:

Diminuição do pulso periférico.

•

Sinais e sintomas de hipotensão ou;

•

Diminuição do pulso periférico.

Déficit no sistema cardiovascular:
•

•

Sinais e sintomas de alerta adicionais:

Sinais e Sintomas de alerta adicionais:

•

Piora nas condições clínicas de doenças
de base;

•

Inapetência para amamentação ou ingestão
de líquidos;

•

Alteração do estado mental, como confusão
e letargia;

•

Piora nas condições clínicas de doenças
de base;

•

Persistência ou aumento da febre por mais de 3
dias ou retorno após 48 horas de período afebril.

•

Alteração do estado mental

•

Confusão e letargia;

•

Convulsão.

Fonte:
- WHO technical guidance - patient management - Coronavirus disease 2019
- Kenneth McIntosh, MD. Severe acute respiratory syndrome (SARS).UpToDate Jan 2020.
- Protocolo de Tratamento da Influenza. Ministério da Saúde 2017.
- Protocolo de Manejo Clínico de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Ministério da Saúde 2010.
- American Heart Association, 2015

14

Ministério da Saúde / SAPS – PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Tabela 5. Condições clínicas de risco que indicam avaliação da Síndrome Gripal em centro de referência/
atenção especializada, Ministério da Saúde, 2020.
Condições clínicas de risco que indicam avaliação em
centro de referência/atenção especializada
•

Doenças cardíacas descompensadas

•

Doença cardíaca congênita

•

Insuficiência cardíaca mal controlada

•

Doença cardíaca isquêmica descompensada

•

Doenças respiratórias descompensadas

•

DPOC e asma mal controlados

•

Doenças pulmonares intersticiais com complicações

•

Fibrose cística com infecções recorrentes

•

Displasia broncopulmonar com complicações

•

Crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade

•

Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5)

•

Pacientes em diálise

•

Transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea

•

Imunossupressão por doenças e/ou medicamentos (em vigência de quimioterapia/radioterapia, entre
outros medicamentos)

•

Portadores de doenças cromossômicas e com estados de fragilidade imunológica
(ex.: Síndrome de Down)

•

Diabetes (conforme juízo clínico)

•

Gestante de alto risco

•

Doença hepática em estágio avançado

•

Obesidade (IMC >=40)

Fonte: Ministério da Saúde.

Tabela 6 – Frequência respiratória (por minuto) em crianças
IDADE

FREQUÊNCIA

1 a 12 meses

30 a 53

1 a 2 anos

22 a 37

3 a 5 anos

20 a 28

Escolar

18 a 25

Adolescente

12 a 20

Ref: Protocolo influenza 2017
Fonte: American Heart Association, 2015
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Tabela 7 - Frequência cardíaca (por minuto) em crianças.
IDADE

FREQUÊNCIA EM VIGÍLIA

FREQUÊNCIA EM SONO

Recém-nascido

100 a 205

90 a 160

1 a 12 meses

100 a 180

90 a 160

1 a 2 anos

98 a 140

80 a 120

3 a 5 anos

80 a 120

65 a 100

Escolar

75 a 118

58 a 90

Ref: Protocolo influenza 2017
Fonte: American Heart Association, 2015

Além das condições clinicas, as condições do domicílio devem ser avaliadas antes de seguir com
o planejamento de acompanhamento ambulatorial do paciente na APS/ESF. Mesmo casos de menor
gravidade exigem que haja um acompanhante da pessoa doente, para auxiliar no tratamento da SG,
bem como de demais comorbidades existentes, além de acompanhar a evolução do quadro e identificar
rapidamente sinais ou sintomas de piora e necessidade de procura rápida de serviço de saúde.
3.6 CASOS LEVES: MANEJO TERAPÊUTICO E ISOLAMENTO DOMICILIAR
3.6.1 Manejo Terapêutico
Casos leves devem ser manejados com medidas não-farmacológicas como repouso, hidratação,
alimentação adequada, além de analgésicos e anti-térmicos e isolamento domiciliar por 14 dias a
contar da data de início dos sintomas (Tabela 8 Manejo terapêutico da SG na APS). Diante da possibilidade
de síndrome gripal por outros vírus, como a Influenza, indica-se o uso de Oseltamivir nos casos de
síndrome gripal e fatores de risco para complicações (Tabela 9). Na Tabela10 encontra-se a dose de
oseltamivir ajustada para pacientes com insuficiência renal.
	A vigilância ativa e continuada desses pacientes que estão recebendo acompanhamento
ambulatorial é a principal ferramenta para o manejo. É necessária a comunicação plena com um
profissional de saúde da APS/ESF durante todo o cuidado doméstico do paciente até a o fim do período
de isolamento. A revisão dos sintomas e o seguimento da evolução do quadro devem ser realizados
por um profissional da APS, a cada 24h em pessoas com mais de 60 anos e portadores de condições
clínicas de risco e a cada 48h nos demais, até completar completar 14 dias do início dos sintomas. Caso
seja necessário, realizar atendimento presencial, idealmente no domicílio.
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Tabela 8. Manejo terapêutico da Síndrome Gripal na APS, Ministério da Saúde, 2020.
MANEJO TERAPÊUTICO NA APS
Medidas Farmacológicas
• Prescrição de fármacos para o controle de sintomas, caso
não haja nenhuma contraindicação, com possibilidade de
intercalar os fármacos antitérmicos em casos de difícil
controle da febre.

Medidas Clínicas
•

Isolamento domiciliar por 14 dias a
contar da data de início dos sintomas

•

Revisão a cada a cada 24h em pessoas
com mais de 60 anos e portadores de
condições clínicas de risco e a cada 48h
nos demais, preferencialmente por
telefone. Caso seja necessário, realizar
atendimento presencial, idealmente no
domicílio.Manter repouso, alimentação
balanceada e boa oferta de líquidos.

•

Isolamento de contatos domiciliares
por 14 dias ( ver item 3.6.2
Isolamento domiciliar).

• Antitérmico via oral:
1ª opção: Paracetamol (200 mg/ml ou 500mg/cp), a cada 4/4
horas ou 6/6 horas a depender da frequência de febre ou dor.
• Crianças: 10-15 mg/kg/dose (máximo de 5 doses ao dia)
• Adultos: 500-1000 mg/dose (máximo de 3mg/dia)
2ª opção: Dipirona (solução gotas 500mg/ml ou 500mg/cp) em
caso de dor ou febre, de 6/6 horas.
• Crianças: > 3 meses: (lactentes 10 mg/kg/dose; préescolares: 15 mg/kg/dose)
• Adultos: 500-1000 mg VO (dose máxima no adulto
4 gramas)
• Oseltamivir:
Indica-se o uso de oseltamivir para todos os casos de
síndrome gripal que tenham situações de risco para
complicações [ver Tabela 9]. Essa recomendação
independe da situação vacinal do paciente, mesmo sendo
acompanhado pela APS. O medicamento deve ser iniciado
em até 48hs após o início dos sintomas. Reforça-se que é
necessário que o paciente procure ajuda médica em casos
de agravamento, mesmo em uso do oseltamivir.
• Adultos: 75mg de 12 em 12 horas por 5 dias.
• Criança maior de 1 ano:
≤15 kg 30 mg, 12/12h, 5 dias
> 15 kg a 23 kg 45 mg, 12/12h, 5 dias
> 23 kg a 40 kg 60 mg, 12/12h, 5 dias
> 40 kg 75 mg, 12/12h, 5 dias
• Criança menor de 1 ano de idade:
0 a 8 meses 3 mg/Kg, 12/12h, 5 dias
9 a 11 meses 3,5 mg/kg, 12/12h, 5 dias

Fonte: WHO technical guidance - patient management - Coronavirus disease 2019
Protocolo de Tratamento de Influenza. Ministério da Saúde 2017
Elvino Barros. Medicamentos na prática clincia. 2010
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Tabela 9. Condições de risco para complicações em casos de Síndrome Gripal com recomendação para
uso de Oseltamivir, Ministério da Saúde, 2020.
CONDIÇÕES DE RISCO PARA COMPLICAÇÕES
Recomendação do uso de Oseltamivir
• Grávidas em qualquer idade gestacional, puérperas até duas semanas após o parto (incluindo as que tiveram
aborto ou perda fetal).
• Adultos ≥ 60 anos.
• Crianças < 5 anos (sendo que o maior risco de hospitalização é em menores de 2 anos, especialmente
as menores de 6 meses com maior taxa de mortalidade).
• População indígena aldeada ou com dificuldade de acesso.
• Indivíduos menores de 19 anos de idade em uso prolongado de ácido acetilsalicílico (risco de
síndrome de Reye).
• Indivíduos que apresentem:
› Pneumopatias (incluindo asma).
› Pacientes com tuberculose de todas as formas (há evidências de maior complicação e possibilidade
de reativação).
› Cardiovasculopatias (excluindo hipertensão arterial sistêmica).
› Nefropatias.
› Hepatopatias.
› Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme).
› Distúrbios metabólicos (incluindo diabetes mellitus).
› Transtornos neurológicos e do desenvolvimento que podem comprometer a função respiratória
ou aumentar o risco de aspiração (disfunção cognitiva, lesão medular, epilepsia, paralisia cerebral,
síndrome de Down, acidente vascular encefálico – AVE ou doenças neuromusculares).
› Imunossupressão associada a medicamentos (corticoide ≥ 20 mg/dia por mais de duas semanas,
quimioterápicos, inibidores de TNF-alfa) neoplasias, HIV/aids ou outros.
› Obesidade (especialmente aqueles com índice de massa corporal – IMC ≥ 40 em adultos).
Fonte: Protocolo de Tratamento de Influenza. Ministério da Saúde 2017.
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Tabela 10. Dose de oseltamivir para pacientes com insuficiência renal, Ministério da Saúde, 2020.
DOSE DE OSELTAMIVIR PARA PACEINTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL
Clearance de Creatinina

Tratamento 5 dias

Leve Clearance

75 mg 12/12 h

>60-90 ml/min

30 mg 12/12 h

Moderado Clearance
>30-60 ml/min

30 mg 1 vez ao dia

Severo Clearance
>10-30 ml/min
Pacientes em hemodiálise Clearance
≤ 10 ml/min
Pacientes em diálise Peritoneal Contínua
ambulatorial – dPCaClearance
≤ 10 ml/min

Profilaxia 10 dias
30 mg 1 vez por semana
imediatamente após troca
da diálise**

30 mg após cada sessão de
hemodiálise*
Única dose de 30 mg
administrada
imediatamente após troca
da diálise

*Serão apenas três doses (em vez de cinco) após cada sessão de hemodiálise, considerando-se que, num
período de cinco dias, serão realizadas três sessões.
**Serão duas doses de 30 mg cada, considerando-se os dez dias, em que ocorrerão apenas duas sessões de diálise.
Fonte: CDC adaptado (2011; [2017])

3.6.2 Isolamento Domiciliar
Todas as pessoas com diagnóstico de Síndrome Gripal deverão realizar isolamento domiciliar,
portanto faz-se necessário o fornecimento de atestado médico até o fim do período de isolamento, isto
é, 14 dias a partir do início dos sintomas. Quanto ao cuidado doméstico do paciente, as condutas
descritas na Tabela 11 devem ser adotadas [10].
Em referência à Portaria Nº 454 de 20 de março de 2020, que define as condições de isolamento
domiciliar, é importante esclarecer que o documento recomenda o isolamento das pessoas com
qualquer sintoma respiratório, com ou sem febre, buscando a adoção das medidas de isolamento de
maneira mais precoce possível. Contudo, para diagnóstico e notificação de Síndrome Gripal (e demais
medidas correspondentes previstas nesse protocolo, a serem adotadas pelos serviços de saúde), é
necessário seguir critérios atuais que exigem a presença de febre.
Os contatos domiciliares de paciente com SG confirmada também deverão realizar isolamento
domiciliar por 14 dias seguindo as condutas descritas na Tabela 11 - Precauções do cuidador. Caso seja
necessário, os contatos deverão receber atestado médico pelo período dos 14 dias, com o CID 10 - Z20.9 Contato com exposição a doença transmissível não especificada. O médico deverá fornecer atestado
mesmo para as pessoas do domicilio que não estiverem presentes na consulta da pessoa com sintomas.
A pessoa sintomática ou responsável deverá informar ao profissional médico o nome completo das
demais pessoas que residam no mesmo endereço, assinando um termo de declaração contendo a relação
dos contatos domiciliares, sujeitando-se à responsabilização civil e criminal pela prestação de informações
falsas. Caso o contato inicie com sintomas e seja confirmada SG, deverão ser iniciadas as precações de
isolamento para paciente, o caso notificado e o período de 14 dias deve ser reiniciado.
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Contudo, o período de isolamento das demais pessoas do domicílio é mantido. Ou seja, contatos
que se mantenham assintomáticos por 14 dias não reiniciam seu isolamento, mesmo quem outra
pessoa da casa inicie com sintomas durante o período.
Tabela 11. Medidas de isolamento domiciliar e cuidados domésticos para todos pacientes com diagnóstico
de Síndrome Gripal, Ministério da Saúde, 2020.
CUIDADOS DOMÉSTICOS DO PACIENTE EM ISOLAMENTO DOMICILIAR POR 14 DIAS
DESDE A DATA DE INÍCIO DOS SINTOMAS DE SINDROME GRIPAL
Sempre reportar à equipe de saúde que acompanha o caso o surgimento
de algum novo sintoma ou piora dos sintomas já presentes
Isolamento do paciente

Precauções do cuidador

• Permanecer em quarto isolado e
bem ventilado;
• Caso não seja possível isolar o
paciente em um quarto único,
manter pelo menos 1 metro de
distância do paciente. Dormir em
cama separada (exceção: mães
que estão amamentando devem
continuar amamentando com o
uso de máscara e medidas de
higiene, como a lavagem
constante de mãos);
•

•

•
•

•
•

• O cuidador deve utilizar uma
máscara quando estiver perto do
paciente. Caso a máscara fique
úmida ou com secreções, deve
ser trocada imediatamente.
Nunca tocar ou mexer na
máscara enquanto estiver perto
do paciente. Após retirar a
máscara, o cuidador deve lavar
as mãos;
• Deve ser realizada higiene das
mãos toda vez que elas
parecerem sujas, antes/depois do
Limitar a movimentação do
contato com o paciente, antes/
paciente pela casa. Locais da casa
depois de ir ao banheiro, antes/
com compartilhamento (como
depois de cozinhar e comer ou
cozinha, banheiro etc.) devem
toda vez que julgar necessário.
estar bem ventilados;
Pode ser utilizado álcool em gel
Utilização de máscara todo o tempo.
quando as mãos estiverem secas
Caso o paciente não tolere ficar por
e água e sabão quando as mãos
muito tempo, realizar medidas de
parecerem oleosas ou sujas;
higiene respiratória com mais
• Toda vez que lavar as mãos com
frequência; trocar máscara sempre
água e sabão, dar preferência
que esta estiver úmida ou
ao papel-toalha. Caso não seja
danificada;
possível, utilizar toalha de
Em idas ao banheiro ou outro
tecido e trocá-la toda vez que
ambiente obrigatório, o doente
ficar úmida;
deve usar obrigatoriamente máscara;
• Caso alguém do domicílio
Realizar higiene frequente das
apresentar sintomas de SG,
mãos, com água e sabão ou
iniciar com os mesmos cuidados
álcool em gel, especialmente
de precaução para pacientes e
antes de comer ou cozinhar e
solicitar atendimento na sua UBS.
após ir ao banheiro;
Realizar atendimento domiciliar
Sem visitas ao doente;
dos contactantes sempre
O paciente só poderá sair de casa
que possível.
em casos de emergência. Caso
necessário, sair com máscara e
evitar multidões, preferindo
transportes individuais ou a pé,
sempre que possível.

Precauções gerais
• Toda vez que lavar as mãos com
água e sabão, dar preferência ao
papel-toalha. Caso não seja
possível, utilizar toalha de
tecido e trocá-la toda vez que
ficar úmida;
• Todos os moradores da casa
devem cobrir a boca e o nariz
quando forem tossir ou espirrar,
seja com as mãos ou máscaras.
Lavar as mãos e jogar as
máscaras após o uso;
• Evitar o contato com as
secreções do paciente; quando
for descartar o lixo do paciente,
utilizar luvas descartáveis;
• Limpar frequentemente (mais de
uma vez por dia) as superfícies
que são frequentemente tocadas
com solução contendo alvejante
(1 parte de alvejante para 99
partes de água); faça o mesmo
para banheiros e toaletes;
• Lave roupas pessoais, roupas de
cama e roupas de banho do
paciente com sabão comum e
água entre 60-90ºC, deixe secar.

Fonte: WHO technical guidance - patient management - Coronavirus disease 2019.
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3.6.3 Orientações para afastamento e retorno às atividades de profissionais de saúde
A. Profissionais contactantes domiciliares assintomáticos de pacientes suspeitos ou
confirmados de Síndrome Gripal
•

Contactante domiciliar: seguir recomendação descrita na tabela abaixo.

•

Contactante não domiciliar: sem recomendação de afastamento.

Tabela 12. Recomendações para profissional de saúde que é contado domiciliar de pessoa com
sintomas de Síndrome Gripal
Teste Positivo

Teste negativo
Retorno imediato ao trabalho,
desde que assintomático

Caso do domicílio
realizou teste (RT-PCR
ou sorológico*)

Profissional de saúde mantém 14 dias de
afastamento, a contar do início dos sintomas
do caso

Teste indisponível

Afastamento do profissional por 7 dias, a contar do início dos sintomas do caso.
Retorna ao trabalho após 7 dias, se permanecer assintomático

Fonte: Ministério da Saúde.
*Teste sorológico deve ser feito a partir do oitavo dia do início dos sintomas

B. Profissional de saúde com suspeita de Síndrome Gripal (febre acompanhada de tosse
ou dor de garganta ou dificuldade respiratória)
Deve afastar-se do trabalho imediatamente.
O retorno ao trabalho deve atender a uma das condições descritas abaixo.
Tabela 13. Recomendações para profissional de saúde com sintomas de Síndrome Gripal
Disponibilidade
de teste

Condição de retorno
ao trabalho

Observações
Condições necessárias para realização do
teste sorológico em profissional de saúde:
• A partir do oitavo dia do início dos sintomas

Teste disponível
(RT-PCR ou sorológico)

Teste negativo

E
• Mínimo de 72 horas assintomático*
Se teste positivo, o profissional deverá
cumprir 14 dias de isolamento domiciliar,
a contar do início dos sintomas

- Mínimo de 72 horas assintomático
Teste indisponível

E
- Mínimo de 7 dias após o início
dos sintomas

Usar de máscara cirúrgica ao retornar ao
trabalho, mantendo o seu uso por
até 14 dias do início dos sintomas

Fonte: Ministério da Saúde.
*A necessidade de atingir 72hs de período assintomático para os profissionais, antes da realização do teste, se deva a evidência de redução
importante da viremia após 72 horas do fim dos sintomas [26]. Essa medida permite que o grau de transmissibilidade do profissional seja
reduzido, mesmo na eventualidade de um resultado falso-negativo.
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C. Afastamento de profissional de saúde em grupo de risco
São consideradas condições de risco:
•
•
•
•

Idade igual ou superior a 60 anos
Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica)
Pneumopatias graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC)
Imunodepressão

• Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5)
• Diabetes mellitus, conforme juízo clínico
• Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica
• Gestação de alto risco
• Doença hepática em estágio avançado
• Obesidade (IMC >=40)

Recomendação de afastamento laboral.
Em caso de impossibilidade de afastamento desses profissionais, estes não deverão realizar
atividades de assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de Síndrome Gripal. Preferencialmente
deverão ser mantidos em atividades de gestão, suporte, assistência nas áreas onde NÃO são atendidos
pacientes suspeitos ou confirmados de Síndrome Gripal.
3.7 Casos graves: estabilização e encaminhamento ao centro de referência ou
centro de urgência
Casos classificados como graves devem ser estabilizados e encaminhados aos serviços de
urgência ou hospitalares de acordo com a organização da Rede de Atenção à Saúde local. Procure
informações junto à Secretaria de Saúde de seu município acerca dos serviços de urgência e/ou
hospitalares que foram definidos como Centros de Referência para a COVID-19 em sua região.
	O encaminhamento será de responsabilidade da equipe da atenção primária onde ocorreu a
classificação do caso. Deve-se articular na rede local de saúde a necessidade de recepcionamento
priorizado desse cidadão, garantindo transporte sanitário adequado.
3.8 Notificação Imediata
É mandatória a notificação imediata de caso de Síndrome Gripal, via plataforma do e-SUS VE
(https://notifica.saude.gov.br).
Casos notificados de SG, que posteriormente apresentaram teste para COVID-19 positivo,
devem ser renotificados como casos confirmados, informando o resultado do teste.
Também é considerado caso confirmado de COVID-19 a pessoa com SG e histórico de contato próximo
ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso confirmado
laboratorialmente para COVID-19 e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial
específica. Pessoas com SG e exame negativo para COVID-19 são consideradas casos descartados.
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Além da notificação, as informações de todos pacientes com Síndrome Gripal devem ser
registradas no prontuário para possibilitar a longitudinalidade e a coordenação do cuidado, assim
como realizar eventual investigação epidemiológica e posterior formulação de políticas e estratégias
de saúde. Atente para o uso do CID-10 correto sempre que disponível no sistema de registro. O CID-10
que deve ser utilizado para Síndrome Gripal inespecífica é o J11. Os CID-10 específicos para infecção
por coronavírus são o U07.1 - Infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19) ou o B34.2 - Infecção por
coronavírus de localização não especificada. Nos casos em que haja também classificação por CIAP,
pode-se utilizar o CIAP-2 R74 (Infecção Aguda de Aparelho Respiratório Superior).
3.9 REALIZAÇÃO DE TESTES PELA APS
O Ministério da Saúde vem divulgando sua estratégia progressiva de realização de testes
sorológicos de detecção do SARS-Cov-2. Até o momento, já foram distribuídos pelo Ministério da Saúde
2 milhões de testes rápidos, com a previsão de que mais 7 milhões sejam distribuídos até o fim do mês
de maio. Além disso, foi aberto chamamento público para a compra de mais 12 milhões de testes
rápidos a serem distribuídos a estados e municípios. A lista de distribuição de testes está disponível em
https://covid.saude.gov.br/.
Como a maior oferta de testes aos Estados e municípios, o Ministério da Saúde recomenda que
sejam progressivamente incluídos na rotina de testagem de pessoas sintomáticas os seguintes
grupos da população:
• Profissionais de saúde e segurança pública em atividade, seja da assistência ou da gestão;
• Pessoa que resida no mesmo domicílio de um profissional de saúde e segurança pública em
atividade;
• Pessoa com idade igual ou superior a 60 anos;
• Portadores de condições de risco para complicações da COVID-19 (Tabela 5);
• População economicamente ativa.
Por população economicamente ativa, e com objetivo de ser o mais abrangente possível na
rotina de testagem, entende-se todos os indivíduos com idade entre 15 e 59 anos.
O teste rápido disponibilizado pelo Ministério da Saúde nesse momento, apresenta o nome ONE
STEP COVID-2019 TEST®. Por se tratar de teste de detecção de anticorpos, é necessário que ele seja
realizado após o sétimo dia do início dos sintomas. Esse teste utiliza amostras de sangue capilar ou
venoso. Para a coleta de sangue capilar, recomenda-se a utilização de lancetas disponíveis nos serviços de
saúde. A execução do teste e leitura dos resultados devem ser realizadas por profissionais da saúde de nível
médio, com supervisão, e/ou de nível superior. O resultado é verificado após 15 minutos da realização do
teste, conforme descrito na bula do produto, e verificável no vídeo de treinamento, disponível na página
https://aps.saude.gov.br/ape/corona.
Caso novas marcas de testes sejam disponibilizadas, é importante que as equipes de saúde
fiquem atentas em relação a especificação de cada teste em relação a indicação, procedimento de
realização do teste e verificação dos resultados.
O ONE STEP COVID-2019 TEST® apresenta 86% de sensibilidade, e 99% de especificidade, se aplicado
da maneira e no prazo correto. O resultado do teste isoladamente não confirma nem exclui completamente
o diagnóstico de COVID-19. Contudo, em conjunto com as informações clínico-epidemiológicas, é possível
que o resultado do teste seja utilizado para qualificar a decisão dos profissionais.
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Resultado do teste
	A conduta no caso de profissionais de saúde e segurança pública em atividade, bem como
seus contatos domiciliares, pode ser encontrada no item 3.6.3 Orientações para afastamento e
retorno às atividades de profissionais de saúde.
	No caso da população idosa ou portadora de condições clínicas de risco, o resultado do
teste negativo reduz a chance de que a pessoa esteja infectada pelo SARS-CoV-2. Contudo, é necessário
manter acompanhamento clínico próximo. A recomendação do Ministério da Saúde é que pessoas
com condições de risco sejam acompanhadas, preferencialmente pelo telefone, a cada 24h, até
completar 14 dias do início dos sintomas. O Ministério da Saúde realiza isto de forma automatizada por
meio do TeleSUS. Assim, reforçamos que todos os pacientes com diagnóstico de Síndrome Gripal
liguem para o 136 a fim de serem monitorados. Ao sinal de piora do quadro clínico, é necessária
avaliação presencial imediata, para que seja tomada intervenção apropriada em tempo oportuno.
	No caso da população economicamente ativa sem condições de risco, sugere-se a manutenção
do isolamento domiciliar até o limite de 14 dias após o início dos sintomas, mesmo com o resultado
negativo do teste.
	O resultado do teste positivo, tanto para idosos e portadores de condições crônicas como
para a população economicamente ativa, indica a presença de anticorpos contra o SARS-CoV-2,
o que significa que houve exposição ao vírus, não sendo possível definir apenas pelo resultado do
teste se há ou não infecção ativa no momento da testagem. Ao resultado do teste é imprescindível
a identificação de sinais e sintomas de Síndrome Gripal e o juízo clínico subsequente. Tendo em
vista o cenário epidemiológico atual, para fins de conduta deve-se considerar que essa pessoa
muito provavelmente está ou esteve com COVID-19. A partir desse resultado, duas condutas podem
ser desencadeadas:
1. A pessoa é considerada caso confirmado de COVID-19, com acompanhamento clínico próximo,
e avaliação imediata na Atenção Especializada somente em caso de piora dos sintomas. Ressalva-se
que não há indicação de encaminhamento para Atenção Especializada enquanto a pessoa
apresentar quadro leve e estável. É necessário realizar isolamento domiciliar de 14 dias, a contar
do início dos sintomas da pessoa com síndrome gripal e seus contatos domiciliares;
2. O teste imunológico positivo pode ser utilizado como marcador de imunidade contra o
SARS-CoV-2, ou seja, caso a pessoa apresente novo quadro de síndrome gripal nos próximos
meses, parece muito pouco provável que se trate de COVID-19.
Reforça-se a importância de se notificar tanto o caso classificado como positivo, quanto o negativo,
para o provimento de informações essenciais para o monitoramento da epidemia no Brasil. Para isso, é
IMPRESCINDÍVEL notificar o caso suspeito de Síndrome Gripal no sistema e-SUS VE (https://notifica.
saude.gov.br) e informar o resultado do teste no campo específico. Caso o paciente já tenha sido
notificado, é necessário que o procedimento seja realizado novamente, informado o resultado do teste.
3.10 Monitoramento clínico
Os pacientes com Síndrome Gripal em acompanhamento ambulatorial na APS/ESF devem
permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias a contar da data de início dos sintomas. O
monitoramento deve ser feito a cada 24h em pessoas com mais de 60 anos e portadores de
condições clínicas de risco e a cada 48hs nos demais, preferencialmente por telefone. Caso seja
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necessário, realizar atendimento presencial, idealmente no domicílio. Todos os membros da casa
devem ser considerados como contactantes e também deverão ser afastados por 14 dias e
acompanhados pela APS/ESF, além de serem estratificados de maneira apropriada caso iniciem
com sintomas.
Caso haja piora do paciente em tratamento domiciliar ou o desenvolvimento de sintomas graves
em familiares do paciente, torna-se obrigatório o encaminhamento para os outros níveis de cuidado
do SUS (centro de referência, sendo a equipe da UBS responsável pelo encaminhamento do paciente).
O Quadro 2 indica como proceder ao monitoramento por telefone.
Quadro 2. Monitoramento de pacientes com Síndrome Gripal na APS/ESF, Ministério da Saúde, 2020.
O acompanhamento do paciente deve ser feito a cada 24h em pessoas com mais de 60
anos e portadores de ccondições clínicas de risco e a cada 48h nos demais,
preferencialmente por telefone, até completar 14 dias do início dos sintomas. Caso seja
necessário, realizar atendimento presencial. Nesse caso, preferencialmente realizar visita
domiciliar com medidas de precaução de contato e EPIs conforme protocolo vigente.
Normativa de acompanhamento do paciente em isolamento domiciliar via telefone
1. Anotar em prontuário o número de contato do paciente e de algum acompanhante (de preferência
o cuidador que ficará responsável pelo paciente), durante a primeira avaliação na USF;
2. Ligação deve ser realizada por profissional de saúde da ESF a cada 24h em pessoas com mais de 60
anos e portadores de condições clínicas de risco e a cada 48hs nos demais, para acompanhamento da
evolução do quadro clínico;
3. Não há necessidade de gravar a conversa;
4. Anotar informações sobre a conversa telefônica no prontuário– quadro clínico autorreferido do
paciente, autoavaliação da necessidade de ir algum profissional à residência do paciente ou
consulta presencial na UBS com paciente em uso de máscara e inserido no Fast-Track (Anexo 2),
horário da ligação e queixas.
Fonte: Ministério da Saúde.

	É importante ressaltar a busca ativa de novos casos suspeitos de síndrome gripal na comunidade.
O treinamento de profissionais para reconhecimento de sinais e sintomas clínicos de Síndrome Gripal é de
extrema importância na APS. Além disso, políticas públicas que visam ao esclarecimento da população a
respeito das informações acerca do Novo Coronavírus são essenciais no combate à doença.
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3.11 Medidas de prevenção comunitária e apoio à vigilância ativa
Em relação a medidas de prevenção comunitária, o Ministério da Saúde, em ressonância com as
diretrizes mundiais, preconiza como medidas de prevenção à população:
Tabela 14. Medidas de prevenção Comunitária à Síndrome Gripal e à COVID-19, Ministério da Saúde, 2020.
PREVENÇÃO COMUNITÁRIA
• Realizar lavagem frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel, especialmente após contato
direto com pessoas doentes;
• 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;
• Evitar contato com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença.
Fonte: Ministério da Saúde.

Pessoas sem sintomas podem fazer uso de máscaras caseiras ao sair de casa, com objetivo de
reduzir a chance de infecção. Para ser eficiente como uma barreira física, a máscara caseira precisa
seguir algumas especificações, que são simples. É preciso que a máscara tenha pelo menos duas
camadas de pano, ou seja dupla face. Não pode ser dividida com ninguém. As máscaras caseiras
podem ser feitas em tecido de algodão, tricoline, TNT ou outros tecidos, desde que desenhadas e
higienizadas corretamente. Deve ser feita nas medidas corretas cobrindo totalmente a boca e nariz e
que estejam bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. Mais informações sobre máscaras
caseiras podem ser encontradas em https://coronavirus.saude.gov.br/.
Pacientes portadores de doenças crônicas estáveis devem ter seus receituários renovados pelo
maior período possível, bem como deve ser feito adequado planejamento para que não fiquem sem
medicamentos, buscando assim evitar o trânsito desnecessário dessas pessoas pela UBS.
	Atenção especial deve ser dada às casas de repouso/lares de idosos sob responsabilidade das
equipes, dado o maior potencial de gravidade da doença na população idosa. Ações de educação
podem ser realizadas nesses locais, buscando a prevenção. Na ocorrência de um caso, cuidado
redobrado deve ser dedicado ao paciente e aos demais moradores.
3.12 Recomendações em grupos especiais
A. Gestantes e puérperas
Até onde as evidências atuais indicam, gestantes e puérperas não possuem risco individual
aumentado. Contudo medidas devem ser adotadas para proteção da criança. Além disso, gestantes e
puérperas tem maior potencial de risco para desenvolvimento de SRAG por Síndrome Gripal decorrente
do vírus da Influenza. Dessa forma, importante seguir as recomendações expressas na Tabela 15.
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B. Pessoas com 60 anos ou mais
Pessoas idosas, com 60 anos ou mais, possuem risco individual aumentado para a Sindrome
Gripal e risco de complicações graves para COVID-19. Atenção especial deve ser adotadas nas
particularidades da avaliação e conduta dessa população.
•

Idosos com doenças crônicas devem ser monitorados para que permaneçam compensados,
devendo ser considerados prioritários para avaliação clínica imediata;

•

Atentar para sinais de alerta incomuns tais como: confusão mental aguda, agitação,
sonolência, prostração, desconforto respiratório, ausência de febre, dificuldade em
deambular, quedas, ingesta alimentar diminuída, disfagia, incontinência, maior propensão
para desenvolver taquipneia;

•

Taquipneia é sinal precoce de infecção respiratória em idosos (FR > 24 rpm);

•

Há maior atenção a possível ocorrência de anosmia considerando a maior propensão a déficit
sensorial em idosos;

•

Provável maior incidência de delirium, bem como confusão mental. Em vigência de infecções
é possível a ocorrência de crises epilépticas em pessoas com menor reserva cerebral como
idosos com atrofia cerebral importante;

•

Muitos idosos, principalmente de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) têm
demência, histórico de AVC ou outros problemas de saúde que podem mascarar as
manifestações da infecção por COVID-19. Assim, qualquer mudança significativa no estado
clínico em relação à linha de base desses idosos sem explicações imediatas podem ser causadas
por COVID 19.

Orienta-se que os profissionais da APS:
•

Priorizem o atendimento domiciliar aos idosos mais vulneráveis como os acamados;

•

Orientar idosos e familiares para a restrição de atividades de convívio social como grupos
(mesmo terapêuticos), reuniões em igrejas, clubes, etc;

•

As equipes da APS também devem permanecer atentas às moradias coletivas (abrigos,
residências terapêuticas, repúblicas, instituições de longa permanência), monitorando-as
frequentemente, bem como fornecendo informações e orientações sobre formas de evitar o
contágio no ambiente compartilhado.
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Tabela 15. Recomendações para gestantes e puérperas com Síndrome Gripal e risco para COVID-19,
Ministério da Saúde, 2020.
Recomendações para gestantes e puérperas
com Síndrome Gripal e risco para COVID-19
Gestantes
• Mesmo podendo representar manifestação fisiológica da gravidez, a queixa de dispneia deve ser valorizada
na presença de síndrome gripal;
•

Em pacientes com sinais de agravamento, incluindo SpO2<95%, considerar o início imediato de
oxigenioterapia, monitorização contínua e encaminhamento hospitalar;

•

Gestantes e puérperas, mesmo vacinadas, devem ser tratadas com antiviral, fosfato de oseltamivir
(Tamiflu), na dose habitual para adultos, indicado na síndrome gripal independentemente de sinais de
agravamento, visando à redução da morbimortalidade materna;

•

Não se deve protelar a realização de exame radiológico em qualquer período gestacional quando houver
necessidade de averiguar hipótese diagnóstica de pneumonia;

•

A elevação da temperatura na gestante deve ser sempre controlada com antitérmico uma vez que a
hipertermia materna determina lesões no feto. A melhor opção é o paracetamol.

Puérperas
•

Manter a amamentação.

•

Manter, preferencialmente, o binômio em quartos separados.

•

Manter distância mínima do berço do RN e mãe de 1 metro.

•

Orientar a realizar etiqueta respiratória.

•

Orientar a higienização das mãos imediatamente após tocar nariz, boca e sempre antes do cuidado
com o RN.

•

Orientar o uso de máscara cirúrgica durante o cuidado e a amamentação do RN.

•

Profissional de saúde ao atender a puérpera e RN deve seguir as orientações de precaução padrão
e gotículas.

•

Caso a puérpera precise circular em áreas comuns da casa, utilizar máscara cirúrgica.

Fonte: Ministério da Saúde.
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FAST-TRACK PARA A
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM LOCAIS
COM TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA
FAST-TRACK
PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA
FLUXO RÁPIDO

5 ANEXOS
CORONAVÍRUS

O V I DO
D - 1 9
Anexo 1 C- FLUXO
MISSÃO COMUNITÁRIA - FLUXO RÁPIDO

À SAÚDE| Versão
EM 8TRANS

Para o manejo na APS/ESF, será utilizada abordagem sindrômica de Síndrome Gripal para todo paciente com suspeita de COVID-19

ALVO | Todos os serviços de APS/ESF.

FERRAMENTA | Metodologia fast-track

OBJETIVO

Método derivado de protocolos de triagem em emergências, como o protocolo de Manchester. Ferramenta de fluxo rápido de triagem e
atendimento de casos de coVId-19. O trabalho é integrado e regido pelo fluxograma do Fast-Track e deve ser incorporado pelas equipes
das ubS.

Agilizar o atendimento de casos de Síndrome Gripal na APS, incluindo
os casos de COVID-19, priorizando pacientes em risco de infecção,
principalmente idosos acima de 60 anos, e evitar o contágio local com
outros pacientes.

EQUIPE | composição da equipe fast-track coVId-19
•
•
•
•

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)
* ACS como Primeiro Contato. Quem estiver na recepção também pode
ENFERMEIRA(O)
ajudar, assim como outro profissional pode assumir o papel de Primeiro
MÉDICA(O)
Contato, desde que treinado para integrar a equipe de Fast-Track.
AUXILIAR OU TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM

O fluxo do fast-track deve ser sequencial e prioritário dentro da uSF. O paciente deverá, preferencialmente, ser manejado pela próxima esfera da cascata de atendimento, sem aguardar ou circular
desnecessariamente por outros ambientes do serviço. Pode-se optar idealmente por utilizar uma sala na qual o paciente fica aguardando pelo profissional responsável por atendê-lo conforme escala definida
em serviço ou deverá ser encaminhado diretamente para a próxima sala (o serviço deverá determinar espaços estratégicos a fim de diminuir a circulação de doentes e o contato com outras pessoas).

PACIENTE PROCURA UBS
ubS como porta de entrada resolutiva, de identificação precoce e encaminhamento correto de casos graves. Pacientes com prioridade no
atendimento: pessoas acima de 60 anos, pacientes com doenças crônicas e/ou imunossuprimidos, gestantes e puérperas até 45 dias após o parto.
PrIMEIro coNtato
ACS | RECEPCIONISTA

SIM
Colocar a pessoa em uma área separada ou sala específica
visando ao isolamento respiratório. A sala deve ser mantida
com a porta fechada, janelas abertas e ar-condicionado
desligado. É mandatório o uso de máscara cirúrgica.

2. Atentar nos sintomas respiratórios graves ou outro
sinal e sintoma preocupante, nesse caso, acione
imediatamente enfermeiro e/ou médica(o). Caso
contrário, mantenha a pessoa com máscara cirúrgica e
direcione para o atendimento do enfermeira(o).

Acesso conforme fluxo normal da unidade

2.Questionar sobre queixas de síndrome respiratória (febre,
tosse, dor de garganta ou desconforto respiratório). Na
presença de qualquer sintoma, adotar medidas de controle.
ENFERMEIRA(O)

AUXILIAR OU TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM
CHECK-LIST:
1.Seguir formulário do técnica(o) de enfermagem.

NÃO

CHECK-LIST:
1.Seguir formulário ACS.

MÉDICA(O)

CHECK-LIST:
1. Seguir formulário do enfermeira (o).
2. Confirmar existência de Síndrome Gripal: febre
acompanhada de tosse ou dor de garganta ou
dificuldade respiratória.
3. Notificar imediatamente via formulário pelo
e_SUS VE https://notifica.saude.gov.br/.
4. Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios
graves ou outro sinal e sintoma preocupante, acione
imediatamente o médica(o). Caso contrário, mantenha
a pessoa com máscara cirúrgica e direcione para o
atendimento do médica(o).

caso GraVE
CENTRO DE REFERêNCIA/ATENÇÃO ESPECIALIZADA

CHECK-LIST:
1. Seguir formulário médica (o).
2.Classificação de gravidade
3. Verificar condições clínicas de
risco que indicam encaminhamento
para centro de referência/atenção
especializada (ver protocolo clínico
na APS).

caso lEVE
APS | ESF

Síndrome gripal que apresente dispneia ou os sinais de gravidade (saturação
<95%, taquipneia, hipotensão, piora nas condições clinicas basais, alteração
do estado mental, entre outras – consultar protocolo clínico).

Síndrome gripal com sintomas leves (sem sinais de gravidade).
E

Ou

Ausência de condições clínicas de risco que indicam avaliação em centro de
referência/atenção especializada

Condições clínicas de risco que indicam avaliação em centro de referência/
atenção especializada (doença cardíaca crônica descompensada, doenças
respiratórias crônicas descompensadas, doenças renais, imunossuprimidos,
doença cromossômicas, entre outros – consultar protocolo clínico.

caso lEVE
Manejo clínico, orientações de isolamento domiciliar e monitoramento a cada
24h em pessoas com mais de 60 anos e portadores de condições clínicas
de risco e a cada 48h nos demais, preferencialmente por telefone. Caso seja
necessário, realizar atendimento presencial, idealmente no domicílio. Se
familiares desenvolverem sintomas, orientá-los a procurar atendimento. Se
possível, já munidos de máscaras. Fornecer atestado (se necessário) para
paciente e contados domiciliares por 14 dias, a contar do início dos sintomas.

caso GraVE
Estabilização e encaminhamento para centro de referência por
transporte apropriado.

formulário agente comunitário de saúde/recepcionista

formulário Enfermeira(o)

formulário Médica(o)

Identificação
Nome:______________________________________________________ Data de Nascimento:_____________________
Idade: ________________________ Sexo: __________________________ Tel/cel: ( ) __________________________
Endereço: _________________________________________________________________________________________
CPF: __________________________________Cartão Nacional SUS:_________________________________________

Identificação
Nome:_____________________________________________________ Data de Nascimento:_____________________

Identificação
Nome:_________________________________________________ Data de Nascimento:_____________________

Apresenta sintomas respiratórios (tosse, dor de garganta, falta de ar, esforço ou desconforto respiratório)? ( ) SIM ( ) NÃO

Revisão da história clínica (sintomas de síndrome gripal com ou sem febre). Avaliar outros sinais e sintomas,
diagnósticos alternativos, descompensação de comorbidades, etc.

Motivo de procura da uSF: ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Queixa de sintomas de síndrome respiratória (febre, tosse, dor de garganta ou desconforto respiratório) ?
( ) SIM ( ) NÃO

Apresenta ou apresentou febre ? ( ) SIM ( ) NÃO
Apresenta outros sinais e sintomas relevantes : ( ) SIM ( ) NÃO
Se sim, descreva: _________________________________________________________________________________
CASO SuSPEITO DE SINDROME GRIPAL? ( ) SIM

Observação: Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios, forneça uma máscara cirúrgica, oriente higienização
imediata das mãos/forneça álcool gel, solicite que evite tocar no rosto e em superfícies e direcione para atendimento
do auxiliar ou técnico de Enfermagem/Enfermeiro(a) em uma área separada ou sala específica visando o isolamento
respiratório. A sala deve ser mantida com a porta fechada, janelas abertas e ar-condicionado desligado.

NOTIFICAÇÃO IMEDIATA
Avaliação Geral:
Apresenta condições clínicas de risco? ( ) sim ( ) não
Se sim, descreva: _________________________________________________________________________________
Medicamentos de uso contínuo ( ) sim ( ) não
Se sim, descreva: _________________________________________________________________________________

formulário técnica(o) de Enfermagem

Identificação
Nome:______________________________________________________ Data de Nascimento:_____________________
Motivo da consulta: __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Sinais vitais: temperatura axilar (T.ax):_______________
freqüência cardíaca (FC):_________________________
freqüência respiratória (FR):_______________________
saturação de oximetria (Sat):______________________
pressão arterial (PA):_____________________________

Classificação de gravidade

( ) NÃO

Apresenta alergias de medicamentos ( ) sim ( ) não
Se sim, descreva: _________________________________________________________________________________
História de cirurgias prévias ou internações recentes ( ) sim ( ) não
Se sim, descreva: _________________________________________________________________________________

CASO GRAVE - ESTABILIZAÇÃO ENCAMINHAMENTO PARA CENTRO DEREFERêNCIA/ATENÇÃO ESPECIALIZADA
CASO LEVE – avaliar condições clínicas de risco que indicam avaliação em centro de referência/atenção
especializada (ver protocolo clínico). Se possível acompanhar na APS, realizar manejo clínico apropriado
(medicamentos sintomáticos, prescrever oseltamivir para pessoas com condições de risco para complicações, etc.),
orientações de isolamento domiciliar para paciente e contatos da casa e monitoramento a cada 24h em pessoas com
mais de 60 anos e portadores de condições clínicas de risco e a cada 48h nos demais, preferencialmente por telefone.
Caso seja necessário, realizar atendimento presencial, idealmente no domicílio..
Fornecer atestado médico de 14 dias para propiciar o isolamento domiciliar para o paciente (CID-10: J11 - Síndrome
gripal ou B34.2 - Infecção por coronavírus ou U07.1 - COVID-19) e seus contatos da casa (CID 10: Z20.9 - Contato
com exposição a doença transmissível não especificada).

Anotar informações em prontuário.

Anotar informações no prontuário.

Observação: Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios graves ou outro sinal e sintoma preocupante, acione
imediatamente o médico (a). Caso contrário, mantenha a pessoa com máscara cirúrgica e direcione para o atendimento
do médico(a). Notificar imediatamente via formulário pelo e_SUS VE https://notifica.saude.gov.br/.

Observação: Caso a pessoa apresente sinais de gravidade ou condições clínicas de risco que indicam avaliação
em centro de referência/atenção especializada, coordenar transferência segura, com transporte apropriado e com
precaução de contato.

Anotar informações em prontuário.
Observação: Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios graves ou outro sinal e sintoma preocupante, acione
imediatamente enfermeiro e/ou médico (a). Caso contrário, mantenha a pessoa com máscara cirúrgica e direcione para o
atendimento do enfermeiro (a).

30

Fonte: Ministério da Saúde.
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CORONAVÍRUS
C O V I D - 1 9

FAST-TRACK PARA A
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM
LOCAIS COM TRANSMISSÃO
COMUNITÁRIA

FLUXO DO FAST-TRACK PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - FLUXO RÁPIDO

Para o manejo na APS/ESF, será utilizada abordagem sindrômica de Síndrome Gripal para
todo paciente com suspeita de COVID-19

ALVO | Todos os serviços de APS/ESF.

OBJETIVO
Agilizar o atendimento de casos de Síndrome Gripal na APS, incluindo os casos de COVID-19,
priorizando pacientes em risco de infecção, principalmente idosos acima de 60 anos, e
evitar o contágio local com outros pacientes.

FERRAMENTA | Metodologia FAST-TRACK
Método derivado de protocolos de triagem em emergências, como o protocolo de Manchester.
Ferramenta de fluxo rápido de triagem e atendimento de casos de Síndrome Gripal
(COVID-19). O trabalho é integrado e regido pelo fluxograma do Fast-Track e deve ser
incorporado pelas equipes das UBS.

EQUIPE | Composição da equipe FAST-TRACK COVID-19
•
•
•
•

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ENFERMEIRA(O)
MÉDICA(O)
AUXILIAR OU TÉCNICA(O) DE
ENFERMAGEM

* ACS como Primeiro Contato. Quem estiver
na recepção também pode ajudar, assim
como outro profissional pode assumir o papel
de Primeiro Contato, desde que treinado
para integrar a equipe de Fast-Track.

O FLUXO DO FAST-TRACK deve ser sequencial e prioritário dentro da USF. O paciente
deverá, preferencialmente, ser manejado pela próxima esfera da cascata de atendimento,
sem aguardar ou circular desnecessariamente por outros ambientes do serviço. Podese optar idealmente por utilizar uma sala na qual o paciente fica aguardando pelo
profissional responsável por atendê-lo conforme escala definida em serviço OU deverá
ser encaminhado diretamente para a próxima sala (o serviço deverá determinar espaços
estratégicos a fim de diminuir a circulação de doentes e o contato com outras pessoas).
Fonte: Ministério da Saúde.
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FLUXO DO FAST-TRACK PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - FLUXO RÁPIDOFormulário Agente Comunitário de Saúde

Formulário Agente Comunitário de Saúde/
Recepcionista
Identificação
Nome:___________________________ Data de Nascimento:__________
Idade:_________ Sexo:___________ Tel/cel: ( ) ____________________
Endereço: ___________________________________________________
___________________________________________________________
CPF:______________________Cartão Nacional SUS:________________
Motivo de procura da USF: _____________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Queixa de sintomas de síndrome respiratória (febre, tosse, dor de
garganta ou desconforto respiratório)? ( ) SIM ( ) NÃO
Observação: Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios, forneça
uma máscara cirúrgica, oriente higienização imediata das mãos/forneça
álcool gel, solicite que evite tocar no rosto e em superfícies e direcione
para atendimento do auxiliar ou técnico de Enfermagem/Enfermeiro(a) em
uma área separada ou sala específica visando o isolamento respiratório.
A sala deve ser mantida com a porta fechada, janelas abertas e
ar-condicionado desligado.

Fonte: Ministério da Saúde.
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CORONAVÍRUS
C O V I D - 1 9

FAST-TRACK PARA A
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM
LOCAIS COM TRANSMISSÃO
COMUNITÁRIA

FLUXO DO FAST-TRACK PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - FLUXO RÁPIDO

Para o manejo na APS/ESF, será utilizada abordagem sindrômica de Síndrome Gripal para
todo paciente com suspeita de COVID-19

ALVO | Todos os serviços de APS/ESF.

OBJETIVO
Agilizar o atendimento de casos de Síndrome Gripal na APS, incluindo os casos de COVID-19,
priorizando pacientes em risco de infecção, principalmente idosos acima de 60 anos, e
evitar o contágio local com outros pacientes.

FERRAMENTA | Metodologia FAST-TRACK
Método derivado de protocolos de triagem em emergências, como o protocolo de Manchester.
Ferramenta de fluxo rápido de triagem e atendimento de casos de Síndrome Gripal
(COVID-19). O trabalho é integrado e regido pelo fluxograma do Fast-Track e deve ser
incorporado pelas equipes das UBS.

EQUIPE | Composição da equipe FAST-TRACK COVID-19
•
•
•
•

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ENFERMEIRA(O)
MÉDICA(O)
AUXILIAR OU TÉCNICA(O) DE
ENFERMAGEM

* ACS como Primeiro Contato. Quem estiver
na recepção também pode ajudar, assim
como outro profissional pode assumir o papel
de Primeiro Contato, desde que treinado
para integrar a equipe de Fast-Track.

O FLUXO DO FAST-TRACK deve ser sequencial e prioritário dentro da USF. O paciente
deverá, preferencialmente, ser manejado pela próxima esfera da cascata de atendimento,
sem aguardar ou circular desnecessariamente por outros ambientes do serviço. Podese optar idealmente por utilizar uma sala na qual o paciente fica aguardando pelo
profissional responsável por atendê-lo conforme escala definida em serviço OU deverá
ser encaminhado diretamente para a próxima sala (o serviço deverá determinar espaços
estratégicos a fim de diminuir a circulação de doentes e o contato com outras pessoas).
Fonte: Ministério da Saúde.

Ministério da Saúde/SAPS – PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

33

FLUXO DO FAST-TRACK PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - FLUXO RÁPIDOFORMULÁRIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Formulário Técnica(o) de Enfermagem
Identificação
Nome:___________________________ Data de Nascimento:__________
Motivo da consulta: ____________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Sinais vitais: temperatura axilar (T.ax): ____________________________
freqüência cardíaca (FC): _____________________________________
freqüência respiratória (FR): ____________________________________
saturação de oximetria (Sat): ___________________________________
pressão arterial (PA): __________________________________________
Anotar informações em prontuário.
Observação: Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios graves ou
outro sinal e sintoma preocupante, acione imediatamente enfermeiro e/ou
médico (a). Caso contrário, mantenha a pessoa com máscara cirúrgica e
direcione para o atendimento do enfermeiro (a).

Fonte: Ministério da Saúde.
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CORONAVÍRUS
C O V I D - 1 9

FAST-TRACK PARA A
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM
LOCAIS COM TRANSMISSÃO
COMUNITÁRIA

FLUXO DO FAST-TRACK PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - FLUXO RÁPIDO

Para o manejo na APS/ESF, será utilizada abordagem sindrômica de Síndrome Gripal para
todo paciente com suspeita de COVID-19

ALVO | Todos os serviços de APS/ESF.

OBJETIVO
Agilizar o atendimento de casos de Síndrome Gripal na APS, incluindo os casos de COVID-19,
priorizando pacientes em risco de infecção, principalmente idosos acima de 60 anos, e
evitar o contágio local com outros pacientes.

FERRAMENTA | Metodologia FAST-TRACK
Método derivado de protocolos de triagem em emergências, como o protocolo de Manchester.
Ferramenta de fluxo rápido de triagem e atendimento de casos de Síndrome Gripal
(COVID-19). O trabalho é integrado e regido pelo fluxograma do Fast-Track e deve ser
incorporado pelas equipes das UBS.

EQUIPE | Composição da equipe FAST-TRACK COVID-19
•
•
•
•

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ENFERMEIRA(O)
MÉDICA(O)
AUXILIAR OU TÉCNICA(O) DE
ENFERMAGEM

* ACS como Primeiro Contato. Quem estiver
na recepção também pode ajudar, assim
como outro profissional pode assumir o papel
de Primeiro Contato, desde que treinado
para integrar a equipe de Fast-Track.

O FLUXO DO FAST-TRACK deve ser sequencial e prioritário dentro da USF. O paciente
deverá, preferencialmente, ser manejado pela próxima esfera da cascata de atendimento,
sem aguardar ou circular desnecessariamente por outros ambientes do serviço. Podese optar idealmente por utilizar uma sala na qual o paciente fica aguardando pelo
profissional responsável por atendê-lo conforme escala definida em serviço OU deverá
ser encaminhado diretamente para a próxima sala (o serviço deverá determinar espaços
estratégicos a fim de diminuir a circulação de doentes e o contato com outras pessoas).
Fonte: Ministério da Saúde.
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FLUXO DO FAST-TRACK PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - FLUXO RÁPIDO
FORMULÁRIO ENFERMEIRO

Formulário Enfermeira(o)
Identificação
Nome:___________________________ Data de Nascimento:__________
Apresenta sintomas respiratórios (tosse, dor de garganta, falta de ar,
esforço ou desconforto respiratório)? ( ) SIM ( ) NÃO
Apresenta ou apresentou febre? ( ) SIM ( ) NÃO
Apresenta outros sinais e sintomas relevantes : ( ) SIM ( ) NÃO
Se sim, descreva: ____________________________________________
CASO SUSPEITO DE SINDrOME GrIPAl?
( ) SIM ( ) NÃO
NOTIFICAÇÃO IMEDIATA
Avaliação Geral:
Apresenta condições clínicas de risco? ( ) sim ( ) não
Se sim, descreva: ____________________________________________
Medicamentos de uso contínuo ( ) sim ( ) não
Se sim, descreva: ____________________________________________
Apresenta alergias de medicamentos ( ) sim ( ) não
Se sim, descreva: ____________________________________________
História de cirurgias prévias ou internações recentes ( ) sim ( ) não
Se sim, descreva: ____________________________________________
Anotar informações em prontuário.
Observação: Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios graves ou
outro sinal e sintoma preocupante, acione imediatamente o médico (a).
Caso contrário, mantenha a pessoa com máscara cirúrgica e direcione
para o atendimento do médico(a). Notificar imediatamente via formulário
pelo e-SUS VE https://notifica.saude.gov.br/.

Fonte: Ministério da Saúde.
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CORONAVÍRUS
C O V I D - 1 9

FAST-TRACK PARA A
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM
LOCAIS COM TRANSMISSÃO
COMUNITÁRIA

FLUXO DO FAST-TRACK PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - FLUXO RÁPIDO

Para o manejo na APS/ESF, será utilizada abordagem sindrômica de Síndrome Gripal para
todo paciente com suspeita de COVID-19

ALVO | Todos os serviços de APS/ESF.

OBJETIVO
Agilizar o atendimento de casos de Síndrome Gripal na APS, incluindo os casos de COVID-19,
priorizando pacientes em risco de infecção, principalmente idosos acima de 60 anos, e
evitar o contágio local com outros pacientes.

FERRAMENTA | Metodologia FAST-TRACK
Método derivado de protocolos de triagem em emergências, como o protocolo de Manchester.
Ferramenta de fluxo rápido de triagem e atendimento de casos de Síndrome Gripal
(COVID-19). O trabalho é integrado e regido pelo fluxograma do Fast-Track e deve ser
incorporado pelas equipes das UBS.

EQUIPE | Composição da equipe FAST-TRACK COVID-19
•
•
•
•

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ENFERMEIRA(O)
MÉDICA(O)
AUXILIAR OU TÉCNICA(O) DE
ENFERMAGEM

* ACS como Primeiro Contato. Quem estiver
na recepção também pode ajudar, assim
como outro profissional pode assumir o papel
de Primeiro Contato, desde que treinado
para integrar a equipe de Fast-Track.

O FLUXO DO FAST-TRACK deve ser sequencial e prioritário dentro da USF. O paciente
deverá, preferencialmente, ser manejado pela próxima esfera da cascata de atendimento,
sem aguardar ou circular desnecessariamente por outros ambientes do serviço. Podese optar idealmente por utilizar uma sala na qual o paciente fica aguardando pelo
profissional responsável por atendê-lo conforme escala definida em serviço OU deverá
ser encaminhado diretamente para a próxima sala (o serviço deverá determinar espaços
estratégicos a fim de diminuir a circulação de doentes e o contato com outras pessoas).
Fonte: Ministério da Saúde.
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FLUXO DO FAST-TRACK PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - FLUXO RÁPIDO
FORMULÁRIO MÉDICO

Formulário Médica(o)
Identificação
Nome:___________________________ Data de Nascimento:__________
Revisão da história clínica (sintomas de síndrome gripal com ou sem
febre). Avaliar outros sinais e sintomas, diagnósticos alternativos,
descompensação de comorbidades, etc.
Classificação de gravidade

CASO GRAVE - ESTABILIZAÇÃO ENCAMINHAMENTO PARA CENTRO
DE REfERêNCIA/ATENÇÃO ESPECIALIZADA
CASO LEVE – avaliar condições clínicas de risco que indicam avaliação
em centro de referência/atenção especializada (ver protocolo clínico).
Se possível acompanhar na APS, realizar manejo clínico apropriado
(medicamentos sintomáticos, prescrever oseltamivir para pessoas com
condições de risco para complicações, etc.), orientações de isolamento
domiciliar e monitoramento a cada 24h em pessoas com mais de 60 anos
e portadores de condições clínicas de risco e a cada 48h nos demais,
preferencialmente por telefone. Caso seja necessário, realizar atendimento
presencial, idealmente no domicílio.
fornecer atestado médico de 14 dias para propiciar o isolamento domiciliar
(CID-10: J11 - Síndrome gripal ou B34.2 - Infecção por coronavírus ou
U07.1 - COVID-19) e seus contatos da casa (CID 10: Z20.9 - Contato com
exposição a doença transmissível não especificada).
Anotar informações no prontuário.
Observação: Caso a pessoa apresente sinais de gravidade ou condições
clínicas de risco que indicam avaliação em centro de referência/atenção
especializada, coordenar transferência segura, com transporte apropriado
e com precaução de contato.
Fonte: Ministério da Saúde.
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FAST -TRACK DE

CORONAVÍRUS
TELEATENIMENTO PARA
A ATENÇÃO PRIMÁRIA
O V I D -DE1 TELEATENDIMENTO
9
Anexo 2C- FAST-TRACK
PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA FLUXO RÁPIDO

FLUXO RÁPIDO

| Versão 8

ALVO | Todos os serviços de APs/esF
EQUIPE | Composição da equipe FAsT-TRACK COvid-19

OBJETIVO

•
•
•
•

orientar o teleatendimento de casos de síndrome Gripal na APs, incluindo
os casos de Covid-19, com objetivo de oferecer agilidade e segurança
para as equipes e reduzir o fluxo de pacientes na UBS.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)
enFerMeirA(o)
MÉdiCA(o)
AUXILIAR OU TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM

PACIENTE COM SINTOMAS DE SÍNDROME gRIPAL
OU CUIDADOR LIgA PARA UBS

TÉCNICO DE ENFERMAgEM ATENDE

nÃo

siM

IDADE INFERIOR A 5 ANOS?

AvAliAçãO e suspeiçãO dO CAsO

CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DE CASO

Febre

Orientações gerais de
prevenção do COvid-19

nÃo

e

Tosse OU dor de garganta OU difculdade respiratória

siM

APRESENTA SINAIS DE gRAVIDADE
SINAIS DE gRAVIDADE ADULTO

SINAIS DE gRAVIDADE DA CRIANÇA

• Falta de ar em repouso ou com
pequenos movimentos (dispneia)

• Cuidador acha que a criança está muito doente
• Falta de ar em repouso ou com pequenos
movimentos (dispneia)
• sensação de desmaio (hipotensão)

• sensação de desmaio (hipotensão)

nÃo

siM

TRANSFERE ChAMADA PARA
ATENDIMENTO MÉDICO

ORIENTAR MEDIDAS
DE PRECAUÇÃO E
AgENDAR
ATENDIMENTO
RÁPIDO NA UBS

ORIENTAR MEDIDAS DE PRECAUÇÃO
E PROCURAR EMERgêNCIA OU
ChAMAR SAMU

AVALIAÇÃO DE CONDIÇõES CLÍNICAS DE RISCO
QUE INDICAM AVALIAÇÃO PRESENCIAL
CONdiçÕes Que iNdiCAM AvAliAçãO pReseNCiAl
• Febre há mais de dois dias
• doenças cardíacas crônicas descompensadas
• doenças respiratórias crônicas descompensadas
• doenças renais crônicas em estágio avançado (grau 3, 4 e 5)
• imunossuprimidos
• Portadores de doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica
• Gestante de alto risco

siM

nÃo

NOTIFICAR CASO

orientar precauções de contatos
emitir receita médica de sintomáticos para paciente, se necessário
emitir receita de oseltamivir para grupos de risco
emitir atestado para paciente e contatos domiciliares, se nescessário

ACS leva receita e atestado para
paciente e reforça orientações de
precaução de contato

Enfermeiro (a) reavalia caso por telefone e
monitoramento a cada 24h em pessoas com mais
de 60 anos e portadores de condições clínicas de
risco e a cada 48h nos demais, até completar 14
dias do início dos sintomas.

nÃo

piorA dA condição clínicA
ou febre persistente?

siM

ApresentA sinAis de grAvidAde?

siM

nÃo

Fonte: Ministério da Saúde.
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FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO POR MEIO DE
FORMULÁRIO
DE IDENTIFICAÇÃO
TELEATENDIMENTO DE PACIENTES
COM
SÍNDROMEE GRIPAL

CORONAVÍRUS
C O V I D - 1 9

ACOMPANHAMENTO POR MEIO DE
TELEATENDIMENTO DE PACIENTES
COM SÍNDROME GRIPAL

| Versão 8

TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
Nome do paciente:____________________________________________________________________________________
Data de Nascimento:________________ Idade:_________ Sexo:_______________ Tel/cel: ( ) ____________________
Endereço: __________________________________________________________________________________________
CPF:__________________________________________ Cartão SUS:__________________________________________
Apresenta ou apresentou febre nos últimos 2 dias? ( ) SIM ( ) NÃO
Apresenta sintomas respiratórios (tosse, dor de garganta ou desconforto respiratório)? ( ) SIM ( ) NÃO
Apresenta outros sinais e sintomas relevantes: ( ) SIM ( ) NÃO
Se sim, descreva: ____________________________________________________________________________________
CASO SUSPEITO DE SÍNDROME GRIPAL? ( ) SIM ( ) NÃO

MÉDICO(A)
Avaliar condições clínicas de risco que indicam encaminhamento para centro de referência.
ACOMPANHAMENTO NA UBS? ( ) SIM ( ) NÃO
Realizar manejo clínico apropriado (medicamentos sintomáticos, prescrever oseltamivir para pessoas com condições
de risco para complicações etc.) e dar orientações de isolamento domiciliar. Fornecer atestado médico de 14 dias para
propiciar o isolamento domiciliar para paciente (CID-10: J11 - Síndrome gripal ou B34.2 - Infecção por coronavírus ou
U07.1 - COVID-19) e seus contatos da casa (CID 10: Z20.9 - Contato com exposição a doença transmissível especificada).

NOTIFICAR imediatamente via formulário pelo e-SUS VE https://notifica.saude.gov.br/.
Anotar informações no prontuário.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Receitas/atestados entregues do caso do paciente? ( ) SIM ( ) NÃO

ENFERMEIRO(A)
Reavaliação por telefone e monitoramento a cada 24h em pessoas com mais de 60 anos e portadores de condições clínicas
de risco e a cada 48h nos demais, até completar 14 dias do início dos sintomas.
Data:___________________________________
Apresenta piora clínica ou febre persistente desde a última avaliação? ( ) SIM ( ) NÃO
Apresenta sinais de gravidade desde a última avaliação? ( ) SIM ( ) NÃO
Conduta:
( ) Seguimento ( ) Reavaliação presencial ( ) Encaminhamento para emergência

Fonte: Ministério da Saúde.
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