
Cuidados para
evitar a entrada

do vírus Covid-19
nas aldeias:

organizando uma
barreira sanitária



Fazer um ponto
de apoio sanitário

COMO ORGANIZAR A BARREIRA SANITÁRIA
NOS PONTOS DE FISCALIZAÇÃO

Escolher um local, próximo ao Posto de Fiscalização, 
de preferência com sombra, para servir de apoio ao 
trabalho das pessoas que vão fazer a inspeção de 
bagagens e objetos.

Essa é uma área que pode ser contaminada e por isso 
não deve juntar muitas pessoas andando nesse lugar. 
Ficar só mesmo os que estão trabalhando. Ninguém 
deve trabalhar sozinho. O ideal é ter duas pessoas: 
uma para fazer a inspeção e a outra fica no apoio. A 
pessoa que for fazer a revista das bagagens deve ser 
sempre a mesma. Se tiver que trocar é melhor 
organizar por turnos, por exemplo, um fica pela manhã 
outro à tarde e outro à noite. Dessa forma só uma 
pessoa da equipe entrará em contato direto com as 
pessoas e objetos que podem estar contaminados.



O que precisamos para
montar o ponto de apoio
sanitário
Mesa de trabalho

Água e sabão

COMO ORGANIZAR A BARREIRA SANITÁRIA
NOS PONTOS DE FISCALIZAÇÃO

Nesse ponto de apoio deve ter uma mesa ou, se não tiver, fazer um 
jirau bem reto. A mesa, tabua ou jirau tem que ser de um tamanho 
que caibam as bagagens e os produtos que vão ser usados para a 
limpeza da mesa que são álcool gel 70% ou a solução de água 
sanitária. 

A mesa ou o jirau, tem que ser forrada com um plástico. Pode ser 
daquela lona preta de plástico ou outro plástico resistente. É 
importante que esse plástico seja bem preso na mesa com fita 
adesiva e deve ser limpo com água sanitária sempre que terminar 
uma inspeção. 

O Ponto de Apoio deve ter uma fonte de água. Se não tiver torneira 
pode ser usado um tambor ou galão de água grande. Se o galão ou 
tambor tiver uma torneira é melhor. Se não tiver pode ser usada uma 
vasilha para tirar a água. Sabão Líquido ou detergente devem ser 
colocados em outro recipiente menor. 
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Se não conseguir tambores ou galões maiores, podemos improvisar 
usando garrafas pet de 2 litros. Pegar duas garrafas de refrigerante 
de 2 litros bem limpas. Em uma fica a água limpa e na outra fica 
água misturada com sabão ou detergente. Mas isso só em último 
caso, de não conseguir torneira ou galões grandes.

A água e o sabão serão usados para lavar as mãos antes e depois 
de cada inspeção.

Se não tiver torneira, para lavar as mãos será preciso sempre ter 
duas pessoas: uma segurando a água e o sabão e a outra lavando 
as mãos. Quando terminar de lavar as mãos, lavar a torneira e as 
tampas das garrafas, tambores ou galões.

Fazer um sumidouro para a água utilizada na lavagem das mãos, 
que pode ser uma canaleta que cai em um buraco. 

Para lavar as mãos é importante fazer espuma e lembrar de lavar a 
parte de cima e embaixo das mãos, os dedos e o punho. Se não 
houver papel toalha para secar as mãos, chacoalhar levemente para 
baixo. Não mexer em nada com as mãos molhadas.



O álcool gel a 70% deve ser usado para higiene das mãos quando 
não houver água e sabão. Lembramos que água e sabão são mais 
importantes.

Abra a torneira e molhe as mãos, evitando encostar na pia
Aplique na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido 
para cobrir todas as superfícies das mãos
Ensaboa as palmas das mãos, friccionando-as sobre si
Esfregue a palma da mão direita contra do dorso da mão esquerda 
(e vice-versa) entrelaçando os dedos
Entrelace os dedos e friccione os espaçoes interdigitais
Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão 
oposta (e vice-versa), segurando os dedos, com movimento de 
vai-e-vem
Esfregue o polegar direito com o auxílio da mão esquerda (e 
vice-versa), utilizando movimento circular
Friccione polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma 
da mão direita, fechada em concha (e vice-versa), fazendo 
movimento cicular
Esfregue o punho esquerdo, com o auxílio da mão direita, utilizando 
movimento circular
Enxágue as mãos, retirando resíduos de sabonete. Quando terminar 
de lavar as mãos lembre-se de lavar a torneira também
Seque as mãos com papel-toalha descartável, iniciando pelas mãos 
e seguindo pelos punhos
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Marcar um lugar onde vão
parar os carros, motos e outros
transportes3

Esse lugar é onde os carros vão ficar parados durante a inspeção e 
deve estar a pelo menos 5 metros da mesa do Ponto de Apoio onde 
são inspecionadas as bagagens.

As bagagens devem ser retiradas pelos seus donos e levadas até a 
mesa ou jirau. Os donos mesmo devem abrir as bagagens, mostrar o 
conteúdo e fechar tudo depois da inspeção.

A pessoa que for inspecionar as bagagens deve lavar as mãos antes e 
depois da inspeção. 

Tudo que for entrar na área indígena deve ser desinfetado. Neste 
ponto de entrada pode-se borrifar a água com hipoclorito nos 
materiais plásticos, de papelão, couro porque não estraga. Depois de 
borrifar secar com pano seco e limpo.

No lugar de parada dos carros também deverá ter uma mesa para 
apoio. Nessa mesa devem ficar o álcool gel a 70% e a bomba costal 
com a solução de água sanitária para desinfetar os carros por fora. 
Não esquecer os pneus. 

Evite tocar no carro, caminhonete, moto, bicicleta e nas pessoas. 

A revista das pessoas só deve ser feita em casos de muita 
necessidade. Nesse caso é bom fornecer uma máscara cirúrgica para 
a pessoa que será revistada colocar.

Se o veículo for entrar na área indígena borrifá-lo todo com água 
sanitária diluída em bomba borrifadora. Não esquecer dos pneus.
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Nessas atividades, as máscaras são o principal equipamento de 
proteção individual e precisam ser usadas o tempo todo. 

As máscaras devem ser trocadas cada 3 horas ou sempre que 
molharem ou sujarem. 

Nunca coloque as mãos na máscara. Use sempre o elástico ou as 
tiras de amarrar para colocar e tirar. 

Depois de usadas, se forem de pano, guardar em um saco separado 
para serem lavadas com água e sabão. Se forem máscaras cirúrgicas 
devem ser jogadas fora, de preferência num lixo separado dos outros. 



A solução de água sanitária deve ser preparada da seguinte forma: 
duas colheres de sopa de água sanitária para cada litro de água. 
Encher uma bomba costal de cada vez. Essa solução dura 8 horas. 
Depois desse tempo, o que sobrou deve ser jogado fora e substituído 
por nova solução.



Apoio e orientação para os
moradores das aldeias

Quando as pessoas da aldeia retornam dos municípios tudo que for 
entrar na área indígena com ela deve ser desinfetado. 
Neste ponto de entrada pode-se borrifar a água com hipoclorito nos 
materiais plásticos, de papelão, couro porque não estraga. Depois de 
borrifar secar com pano seco e limpo. 
Aproveitar para orientar a pessoa sobre os cuidados para prevenir a 
contaminação pelo coronavírus e também como ela deverá fazer 
quando chegar em casa, como lavar as roupas e sapatos por 
exemplo.
Lembrar que deve sempre manter a distância de 2 metros e usar 
máscaras nessas conversas.
É bom ter sacos plásticos grandes, pode ser sacos de lixo limpos 
para guardar as coisas depois de desinfetadas. 

Quando ele ou ela entrar na aldeia, se possível deve borrifar solução 
de água sanitária de novo quando chegar em casa. Sempre lavar com 
água e sabão todas as roupas e sapatos que usou na cidade logo que 
chegar em casa.
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Como
trabalhar
As equipes das barreiras devem pensar em se proteger e proteger sua 
comunidade. Lavar as mãos com frequência. No retorno à aldeia 
tomar banho antes de entrar em casa e lavar todas as roupas. 

Separe duas trocas de roupa para usar na barreira, e use sempre as 
mesmas. Os sapatos devem ser deixados fora de casa e a sola limpa 
com a solução de água sanitária. Evite trabalhar de chinelos, mas se 
precisar lave os chinelos junto com as roupas.

Sempre que for atender alguém use máscara e fique longe, pelo 
menos 2 metros.

Para limpar e desinfetar os carros e outros veículos que vão entrar nas 
aldeias, devemos lavá-los com água e sabão por fora e passar álcool 
gel 70% nas chaves, maçanetas, direção, freio de mão e câmbio. Os 
tapetes, bancos e pedais devem ser borrifados com água sanitária 
diluída. Para facilitar a proteção dos bancos eles podem ser forrados 
com panos limpos ou lençóis, que devem ser lavados todos os dias.

As coisas que ficarem retidas ou não entrarem na área indígena 
devem ser guardadas em separado em sacos plásticos, e se possível 
serem desinfetadas por borrifação com água sanitária diluída.

Sempre orientar as pessoas a tomar banho e lavar as roupas quando 
chegarem dos municípios e a desinfetar todo material que vier de fora 
com água sanitária diluída.

Conversar no polo ou no DSEI como será o controle de carros da 
saúde e veículos com pacientes. O ideal é que estes veículos não 
sejam revistados, para evitar paradas desnecessárias e mais chance 
de contaminação. As equipes de saúde devem fazer os 
procedimentos de limpeza e desinfecção dos veículos e outros 
materiais.

Escolher uma pessoa para tirar as dúvidas e fazer as orientações no 
dia a dia, de preferência da equipe de saúde local.
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LEMBREM-SE QUE ESSAS
MEDIDAS SIMPLES PODEM
SALVAR VIDAS, ESSE TRABALHO
É MUITO IMPORTANTE NESTE
MOMENTO!


