Secretaria Especial de Saúde Indígena
Ministério da Saúde

PROTOCOLO SANITÁRIO DE ENTRADA EM
TERRITÓRIOS INDÍGENAS
Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela
Doença pelo Coronavírus 2019
Público alvo
Este Protocolo destina-se aos trabalhadores da saúde indígena que atuam no âmbito dos
Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) enquanto perdurar a Emergência de Saúde Pública
de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019.

Afastamento de trabalhadores em grupo de risco
Em conformidade com o Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) na Atenção
Primária à Saúde (Versão 09) e na Nota Técnica Nº 12/2020-COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS,
são consideradas condições de risco para desenvolvimento de complicações da COVID-19:











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
Doença hepática em estágio avançado
Obesidade (IMC >=40)

Nestes casos, recomenda-se o remanejamento do trabalhador para atividades em que não haja
exposição e o contato direto com pacientes suspeitos ou confirmados de Síndrome Gripal. Esses
trabalhadores e profissionais poderão, preferencialmente, ser mantidos em atividades de gestão,
suporte, e assistência à saúde nas áreas onde NÃO são atendidos pacientes suspeitos ou
confirmados de Síndrome Gripal.
O trabalhador deverá preencher autodeclaração de saúde presente no Apêndice I e enviá-lo à
chefia imediata por e-mail, além de tomar as devidas medidas junto à instituição contratante.

Testagem para COVID-19 antes da entrada em território indígena
- Trabalhador assintomático Para trabalhadores sem sintomas respiratórios que cumprem escalas de trabalho, antes da
entrada em área indígena, devem realizar o teste RT-PCR, considerando-se que:
Testes sorológicos (teste rápido, ELISA, ECLIA, CLIA) para COVID-19 não deverão ser utilizados, de
forma isolada, para estabelecer a presença ou ausência da infecção pelo SARSCoV-2, nem como
critério para isolamento ou sua suspensão, independentemente do tipo de imunoglobulina (IgA,
IgM ou IgG) identificada. (Guia de Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de
Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019, 2020)

O teste deve ser realizado dentro de um período que possibilite o conhecimento do resultado
antes da entrada no território indígena.
Para trabalhadores assintomáticos que se deslocam diariamente para territórios indígenas, a
realização do teste RT-PCR deve-se dar uma vez ao mês.
Destaca-se ainda o procedimento a ser seguido no caso de confirmação laboratorial para COVID19 em trabalhadores sem sintomas respiratórios, visando posterior entrada em território
indígena. Segundo o Guia de Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de
Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019:
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.

O profissional não deverá dispensar as medidas de prevenção e controle, incluindo o
distanciamento social, durante seu período de folga ou de permanência no contexto urbano, bem
como durante sua escala de trabalho.
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Trabalhador contactante domiciliar de pacientes suspeitos ou confirmados de Síndrome Gripal
Tabela 1. Recomendações para profissional de saúde que é contado domiciliar de pessoa com
sintomas de Síndrome Gripal.
Situação

Teste positivo

Teste negativo

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

Trabalhador deve ser
monitorado diariamente para
o aparecimento de sinais e
sintomas por 10 dias, a
contar do início dos sintomas
do caso do domicílio,
mantendo-se isolamento.

Teste indisponível

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

Profissional realiza
testagem RT-PCR
antes de sua
entrada em
território indígena.

Observações
Condições
necessárias para
realização do teste
sorológico:
• A partir do oitavo
dia do início dos
sintomas
E
• Mínimo de 24
horas assintomático*
Se teste positivo, o
profissional deverá
cumprir 10 dias de
isolamento
domiciliar, a contar
do início dos
sintomas
Independente da
disponibilidade de
teste, deve-se adotar
as medidas de
prevenção e controle
antes e após entrada
em território
indígena

*Teste sorológico deve ser feito a partir do oitavo dia do início dos sintomas.
Fonte: Adaptado do Protocolo de manejo clínico do coronavírus (COVID-19) na atenção primária à saúde.

No caso de afastamento do trabalhador por 7 dias, deve-se manter o automonitoramento de
possíveis sinais e sintomas por mais 7 dias.
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- Trabalhador sintomático com suspeita de Síndrome Gripal Considera-se suspeita de Síndrome Gripal a presença de febre acompanhada de tosse ou dor de
garganta ou dificuldade respiratória. O trabalhador deve afastar-se do trabalho imediatamente.
O trabalhador deve preencher autodeclaração de saúde (Apêndice I), enviá-lo à chefia imediata e
tomar as devidas providências junto à instituição contratante. Caberá à instituição contratante
articular junto ao município para realização do RT-PCR do trabalhador. Um médico deve solicitar o
exame, a chefia imediata deverá autorizar a realização da testagem, inserir (conveniada e
servidores) na Planilha de Acompanhamento de Trabalhadores afastados por COVID-19 e remetê-la
ao GAB/SESAI. Deve-se observar o período de realização da coleta e o tipo de testagem que estará
disponível. O resultado deverá ser reportado pelo trabalhador à chefia imediata por e-mail.
A cópia da notificação do caso, do resultado do teste e da autodeclaração de saúde são documentos
que apoiam o gestor e o empregador nas condutas a serem adotadas.
O retorno ao trabalho deve atender a uma das condições descritas abaixo.
Tabela 2. Recomendações para profissional de saúde com sintomas de Síndrome Gripal.
Disponibilidade de
Teste
Teste disponível (RTPCR ou sorológico)

Teste indisponível

Condições para retorno ao
trabalho
Teste negativo e 24 horas de
resolução de febre sem uso de
medicamentos antitérmicos e
remissão dos sintomas
respiratórios

- Mínimo de 24
horas assintomático
E
- Mínimo de 7 dias após o
início dos sintomas

Observações
Condições necessárias para realização do teste
sorológico em profissional de saúde:
• A partir do oitavo dia do início dos sintomas
E
• Mínimo de 24 horas assintomático*
Se teste positivo, o profissional deverá cumprir
10 dias de isolamento domiciliar, a contar do
início dos sintomas.
Independente da disponibilidade de teste, devese adotar as medidas de prevenção e controle
antes e após entrada em território indígena

Fonte: Adaptado do Protocolo de manejo clínico do coronavírus (COVID-19) na atenção primária à saúde e Guia de Vigilância
Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019.

Imprescindível destacar que, à exceção dos testes rápidos, os demais são realizados em âmbito
laboratorial, primeira referência da média complexidade, portanto, sob responsabilidade dos
municípios e estados. A coleta da amostra de sangue (gota de sangue ou soro) para realização de
teste sorológico segue metodologia disponível no município ou em um dos 27 Laboratórios Centrais
de Saúde Pública (LACEN), presentes nas 26 Unidades Federadas e no Distrito Federal. Será
necessário articular com as instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde (Comissão
Intergestores Regional e Comissão Intergestores Bipartite) de modo a estabelecer um fluxo e
garantir o acesso em tempo oportuno dos trabalhadores dos DSEI aos serviços laboratoriais.
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Orientações para isolamento para casos suspeitos/confirmados de COVID-19
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 orientações para isolamento dos trabalhadores
dos DSEI.
Para indivíduos com quadro de Síndrome Gripal (SG) 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.
Para indivíduos com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com confirmação por qualquer um
dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-laboratorial) para COVID-19, recomendase 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.
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.
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Entrada em territórios de Povos Indígenas de Recente Contato
As atividades realizadas junto a PIRC devem estar em consonância a Portaria Conjunta n° 4.094,
de 20 de dezembro de 2018, que define princípios, diretrizes e estratégias para a atenção à saúde
dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato.
De acordo com Portaria GM/MS nº 356/2020, a medida de quarentena tem o objetivo de garantir
a manutenção dos serviços de saúde em local certo e determinado, estabelecida 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.
No caso de entrada em territórios de Povos Indígenas de Recente Contato (PIRC), entende-se
como quarentena o período de cumprimento de isolamento por trabalhadores das equipes
multidisciplinares de saúde indígena e destinado ao monitoramento de possíveis sinais e
sintomas de doenças transmissíveis. O local do isolamento poder ser: o domicílio, a embarcação
ou local dentro do território indígena, de acordo com a realidade local, desde que adequado para
o cumprimento do período mínimo estabelecido.
Considerando-se o período médio de incubação da influenza e da COVID-19, o período de
quarentena para o contato com PIRC deverá ser de no mínimo 07 (sete) dias.
Além das orientações acima, para entrada em territórios indígenas de PIRC, os trabalhadores
deverão:




Realizar quarentena antes do início das atividades assistenciais junto aos PIRC;
Atualizar calendário vacinal;
Realizar avaliação médica no dia anterior à entrada para análise do calendário vacinal e
do estado geral de saúde, atentando-se principalmente à apresentação de sinais e
sintomas de doenças transmissíveis.

Monitoramento dos trabalhadores em isolamento e em quarentena
O DSEI deve estabelecer forma acordada com os trabalhadores do monitoramento (por telefone,
e-mail, entre outros), incluindo a periodicidade e os horários, nos casos a e b.
a) Do isolamento no caso de trabalhadores afastados;
b) Do cumprimento do período de quarentena no caso de trabalhadores que adentrarão
território de PIRC.
No caso b, os trabalhadores deverão preencher autodeclaração presente no Apêndice I, que
deve ser referendada por quem realizou o monitoramento enquanto DSEI.
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APÊNDICE I
AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE (GRUPO DE RISCO)

Eu, __________________________________________, RG nº ___________________, CPF
nº ___________________, declaro para fins específicos de atendimento ao Protocolo
Sanitário de Entrada em Territórios Indígenas da Secretaria Especial de Saúde Indígena/
Ministério da Saúde, que devo ser afastado de atividades de assistência a pacientes suspeitos
ou confirmados de Síndrome Gripal, em razão de _(condição de risco)_, com data de início
_______________, e enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus. Declaro, mais, que estou ciente de que
a prestação de informação falsa me sujeitará às sanções penais e administrativas previstas
em Lei.

AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE (SINAIS OU SINTOMAS GRIPAIS)

Eu, __________________________________________, RG nº ___________________, CPF
nº ___________________, declaro, para fins específicos de atendimento ao Protocolo
Sanitário de Entrada em Territórios Indígenas da Secretaria Especial de Saúde Indígena/
Ministério da Saúde, que devo ser submetido a isolamento em razão de apresentar sinais ou
sintomas gripais, estando ciente de que devo procurar atendimento médico ou orientação
por telefone, consoante canal disponibilizado pelo Ministério da Saúde ou pelos demais entes
federativos. Declaro, mais, que estou ciente de que a prestação de informação falsa me
sujeitará às sanções penais e administrativas previstas em Lei.

AUTODECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ISOLAMENTO DOMICILIAR

Eu, __________________________________________, RG nº ___________________, CPF
nº ___________________, declaro, para fins específicos de atendimento ao Protocolo
Sanitário de Entrada em Territórios Indígenas da Secretaria Especial de Saúde Indígena/
Ministério da Saúde, que me submeti ao isolamento domiciliar de sete dias em razão da
entrada em território de Povo Indígena de Recente Contato. Declaro, mais, que estou ciente
de que a prestação de informação falsa me sujeitará às sanções penais e administrativas
previstas em Lei.
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