Medidas a serem adotadas pelos serviços de saúde indígena
para a prevenção da infecção pelo novo coronavírus durante
o acolhimento para campanha de vacinação
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Considerando a importância da vacinação de influenza entre
os povos indígenas e o papel da vacinação no manejo do
COVID-19, é importante que as ações de vacinação sejam
planejadas de forma que os indígenas sejam vacinados em
curto período de tempo considerando os cuidados
necessários para prevenção da infecção do COVID-19.

A vacina de influenza não protege contra o novo
coronavírus mas ela tem um papel importante na redução de
adoecimentos pelo vírus da gripe e também suas
complicações, que muitas vezes sobrecarregam o sistema de
saúde e os atendimentos nas aldeias e que neste momento
precisam estar estruturados para o atendimento dos casos
suspeitos de COVID-19. Além disso, diante da avaliação de
um caso suspeito de COVID-19, caso a pessoa já tenha sido
vacinada para gripe, facilita o diagnóstico clínico para o
COVID-19.
Para vacinação é importante considerar:

Para vacinação, escolher
lugares arejados, ao ar livre
de preferência
Não utilizar sala de espera

Definir o local a ser utilizado
para vacinação com a
comunidade, assim como o
fluxo de vacinação
considerando o número de
pessoas para não aglomerar
e manter uma distância
entre as pessoas de pelo
menos um metro

Realizar a triagem das
pessoas a serem vacinadas
para identificar pessoas com
sinais e sintomas de
síndrome gripal

Caso tenha alguém com
sinais e sintomas, retirar a
pessoa da fila, colocar
máscara cirúrgica e
providenciar avaliação pela
equipe de saúde

Os profissionais envolvidos
nas atividades devem
realizar quarentena de 7
dias para assintomáticos e
14 dias para sintomáticos,
antes de entrarem para as
aldeias

Os vacinadores devem
utilizar máscara cirúrgica
durante a vacinação,
devendo ser trocada a cada
duas horas ou quando
estiver úmida

Redobrar o cuidado com a
higienização das mãos,
providenciar água e sabão
para que a lavagem das
mãos seja realizada de
maneira adequada,
principalmente na ausência
de álcool

Não utilizar adornos (anéis,
brincos, colares, etc.)
Manter o cabelo bem preso
Vale ressaltar que o álcool
comum (99%), não substitui
o álcool a 70%

Dividir o trabalho de maneira
que um profissional realize
os registros, o trabalho
administrativo e o outro a
vacinação para evitar
contaminação

LINKS PARA ACESSO A DOCUMENTOS E MATERIAIS EDUCATIVOS
Produções Ministério da Saúde-SESAI
1.
2.
3.
4.

Cartilha MS - https://www.ana.gov.br/noticias/diretoria-colegiada-aprova-medidas-em-decorrencia-do-novo-coronavirus-covid19/cartilha_coronavirus.pdf/view
Página Ministério - https://coronavirus.saude.gov.br/
Página UNASUS - https://www.unasus.gov.br/especial/covid19
Documentação e orientação para Saúde Indígena MS/SESAI - https://www.saude.gov.br/saude-indigena

Sugestões de vídeos
Sobre contaminação
1. https://www.youtube.com/watch?v=BTJ9TAySPaI&list=PL6jEtJ5-hkm6cegtx-jlvwt8pwQM24bwz&index=11
Lavagem das mãos
1. https://www.youtube.com/watch?v=vaddcQLSWwU
2. https://www.youtube.com/watch?v=4-Z5hYwPi9c&list=PL6jEtJ5-hkm6cegtx-jlvwt8pwQM24bwz&index=5
Isolamento social
1. https://www.youtube.com/watch?v=axsC7muMBf8&list=PL6jEtJ5-hkm6cegtx-jlvwt8pwQM24bwz&index=9

