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Ministério da Saúde
Secretaria Especial de Saúde Indígena

Departamento de Atenção à Saúde Indígena
  

OFÍCIO Nº 13/2020/DASI/SESAI/MS                                        

Brasília, 16 de março de 2020.
  
Ao Senhor,
Marcelo Augusto Xavier da Silva
Presidente
Fundação Nacional do Índio - FUNAI
SCS - Quadra 09 Bloco B, Ed. Parque Cidade Corporate, Asa Sul
CEP: 70.308-200 – Brasília/DF
E-mail: presidencia@funai.gov.br
                               

 

                          Assunto: Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII)

 

1. Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto
do novo coronavírus cons�tui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) – o
mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Essa
decisão buscou aprimorar a coordenação, a cooperação e a solidariedade global para interromper a
propagação do vírus.

 
2. Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. O

termo “pandemia” se refere à distribuição geográfica de uma doença e não à sua gravidade. A designação
reconhece que, no momento, existem surtos de COVID-19 em vários países e regiões do mundo.

 
3. A SESAI, considerando sua missão ins�tucional, bem como reconhecendo a reconhecida

vulnerabilidade das populações indígenas às doenças respiratórias, recomenda que sejam adotadas
medidas restri�vas à entrada de pessoas em todos os territórios indígenas, em função do risco de
transmissão do novo coronavírus, exceto para os profissionais dos DSEI.

 
4. Ademais, 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 às peculiaridades socioculturais e à
vulnerabilidade epidemiológica dessas populações, e considerando os Planos de Con�ngência 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. 

 
5. Em tempo, destaco que a SESAI está diariamente orientando e produzindo documentos

técnicos para que os Distritos Sanitários Especiais Indígenas intensifiquem suas ações visando o
enfrentamento da pandemia.
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6. Para tanto, segue em anexo, para conhecimento e ampla divulgação o Plano de
Con�ngência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) em Povos Indígenas. Este
documento apresenta o plano em caso de surto e define o nível de resposta e a estrutura de comando
correspondente a ser configurada, em cada nível de resposta.

 
7. Também segue, em anexo, o Informe Técnico n. 01/2020, de 16 de março de 2020. Esse

documento visa orientar a rede de estabelecimentos de saúde indígena do Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena do Sistema Único de Saúde (SASI-SUS) para atuação na iden�ficação, no�ficação, e manejo
oportuno de casos suspeitos de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus, baseado 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 população indígena.

 
8. Sem mais, aproveito para elevar votos de es�ma.

  

Atenciosamente,

 

ANDRÉ LUIZ MARTINS
Diretor de Atenção à Saúde Indígena - Subs�tuto

 
 

ROBSON SANTOS DA SILVA
Secretário Especial de Saúde Indígena
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