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Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI No 9.836, DE 23 DE SETEMBRO DE 1999.
Acrescenta dispositivos à Lei no 8.080, de 19 de setembro
de 1990, que "dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização
e
o
funcionamento
dos
serviços
correspondentes e dá outras providências", instituindo o
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o A Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, passa a vigorar acrescida do seguinte Capítulo V ao Título II
– Do Sistema Único de Saúde:
"CAPÍTULO V
Do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena
Art. 19-A. As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações
indígenas, em todo o território nacional, coletiva ou individualmente, obedecerão ao
disposto nesta Lei.
Art. 19-B. É instituído um Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, componente do
Sistema Único de Saúde – SUS, criado e definido por esta Lei, e pela Lei no 8.142, de 28
de dezembro de 1990, com o qual funcionará em perfeita integração.
Art. 19-C. Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção
à Saúde Indígena.
Art. 19-D. O SUS promoverá a articulação do Subsistema instituído por esta Lei com os
órgãos responsáveis pela Política Indígena do País.
Art. 19-E. Os Estados, Municípios, outras instituições governamentais e nãogovernamentais poderão atuar complementarmente no custeio e execução das ações.
Art. 19-F. Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as
especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à
saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global,
contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição,
habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração
institucional.
Art. 19-G. O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser, como o SUS,
descentralizado, hierarquizado e regionalizado.
§ 1o O Subsistema de que trata o caput deste artigo terá como base os Distritos Sanitários
Especiais Indígenas.
§ 2o O SUS servirá de retaguarda e referência ao Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena, devendo, para isso, ocorrer adaptações na estrutura e organização do SUS nas
regiões onde residem as populações indígenas, para propiciar essa integração e o
atendimento necessário em todos os níveis, sem discriminações.
§ 3o As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em âmbito local,
regional e de centros especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo a
atenção primária, secundária e terciária à saúde.
Art. 19-H. As populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de
formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho
Nacional de Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, quando for o caso."
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Art. 2o O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias.
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de setembro de 1999; 178o da Independência e 111o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Este texto não substitui o publicado no DOU de 24.9.1999
*
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ANEXO 02
Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 254, DE 31 DE JANEIRO DE 2002
O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando a necessidade de o Setor Saúde dispor de uma política de atenção à saúde dos povos indígenas;
Considerando a conclusão do processo de elaboração da referida política, que envolveu consultas a diferentes
segmentos direta e indiretamente envolvidos com o tema; e
Considerando a aprovação da proposta da política mencionada, pelo Conselho Nacional de Saúde, em sua reunião
ordinária de novembro de 2001, resolve:
Art. 1º Aprovar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, cuja íntegra consta do anexo desta
Portaria e dela é parte integrante.
Art. 2º Determinar que os órgãos e entidades do Ministério da Saúde, cujas ações se relacionem com o tema objeto
da política ora aprovada, promovam a elaboração ou a readequação de seus planos, programas, projetos e atividades
na conformidade das diretrizes e responsabilidades nela estabelecidas.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ SERRA
ANEXO
1 - Introdução
A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas integra a Política Nacional de Saúde, compatibilizando
as determinações das Leis Orgânicas da Saúde com as da Constituição Federal, que reconhecem aos povos indígenas
suas especificidades étnicas e culturais e seus direitos territoriais.
Esta proposta foi regulamentada pelo Decreto n.º 3.156, de 27 de agosto de 1999, que dispõe sobre as condições de
assistência à saúde dos povos indígenas, e pela Medida Provisória n.º 1.911-8, que trata da organização da
Presidência da República e dos Ministérios, onde está incluída a transferência de recursos humanos e outros bens
destinados às atividades de assistência à saúde da FUNAI para a FUNASA, e pela Lei nº 9.836/99, de 23 de
setembro de 1999, que estabelece o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena no âmbito do SUS.
A implementação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas requer a adoção de um modelo
complementar e diferenciado de organização dos serviços - voltados para a proteção, promoção e recuperação da
saúde -, que garanta aos índios o exercício de sua cidadania nesse campo. Para sua efetivação, deverá ser criada uma
rede de serviços nas terras indígenas, de forma a superar as deficiências de cobertura, acesso e aceitabilidade do
Sistema Único de Saúde para essa população. É indispensável, portanto, a adoção de medidas que viabilizem o
aperfeiçoamento do funcionamento e a adequação da capacidade do Sistema, tornando factível e eficaz a aplicação
dos princípios e diretrizes da descentralização, universalidade, eqüidade, participação comunitária e controle social.
Para que esses princípios possam ser efetivados, é necessário que a atenção à saúde se dê de forma diferenciada,
levando-se em consideração as especificidades culturais, epidemiológicas e operacionais desses povos. Assim,
dever-se-á desenvolver e fazer uso de tecnologias apropriadas por meio da adequação das formas ocidentais
convencionais de organização de serviços.
Com base nesses preceitos, foi formulada a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, cuja
elaboração contou com a participação de representantes dos órgãos responsáveis pelas políticas de saúde e pela
política e ação indigenista do governo, bem como de organizações da sociedade civil com trajetória reconhecida no
campo da atenção e da formação de recursos humanos para a saúde dos povos indígenas. Com o propósito de
garantir participação indígena em todas as etapas de formulação, implantação, avaliação e aperfeiçoamento da
Política, a elaboração desta proposta contou com a participação de representante das organizações indígenas, com
expe-riência de execução de projetos no campo da atenção à saúde junto a seu povo.

2 - Antecedentes
No Brasil, a população indígena, estimada em cerca de 5 milhões de pessoas no início do Século XVI, comparável à
da Europa nesta mesma época, foi dizimada pelas expedições punitivas às suas manifestações religiosas e aos seus
movimentos de resistência, mas, principalmente, pelas epidemias de doenças infecciosas, cujo impacto era
favorecido pelas mudanças no seu modo de vida impostas pela colonização e cristianização (como escravidão,
trabalho forçado, maus tratos, confinamento e sedentarização compulsória em aldeamentos e internatos).
A perda da auto-estima, a desestruturação social, econômica e dos valores coletivos (muitas vezes da própria língua,
cujo uso chegava a ser punido com a morte) também tive-ram um papel importante na diminuição da população
indígena. Até hoje há situações regio-nais de conflito, em que se expõe toda a trama de interesses econômicos e
sociais que configuram as relações entre os povos indígenas e demais segmentos da sociedade nacional,
especialmente no que se refere à posse da terra, exploração de recursos naturais e implantação de grandes projetos
de desenvolvimento.
Desde o início da colonização portuguesa, os povos indígenas foram assistidos pelos missionários de forma
integrada às políticas dos governos. No início do Século XX, a expansão das fronteiras econômicas para o CentroOeste e a construção de linhas telegráficas e ferrovias provocaram numerosos massacres de índios e elevados índices
de mortalidade por doenças transmissíveis que levaram, em 1910, à criação do Serviço de Proteção ao Índio e
Trabalhadores Nacionais (SPI). O órgão, vinculado ao Ministério da Agricultura, destinava-se à proteger os índios,
procurando o seu enquadramento progressivo e o de suas terras no sistema produtivo nacional.
Uma política indigenista começou a se esboçar com inspiração positivista, em que os índios, considerados num
estágio infantil da humanidade, passaram a ser vistos como passíveis de "evolução" e integração na sociedade
nacional por meio de projetos educacionais e agrícolas. A assistência à saúde dos povos indígenas, no entanto,
continuou desorganizada e esporádica. Mesmo após a criação do SPI, não se instituiu qualquer forma de prestação
de serviços sistemática, restringindo-se a ações emergenciais ou inseridas em processos de "pacificação".
Na década de 50, foi criado o Serviço de Unidades Sanitárias Aéreas (SUSA), no Ministério da Saúde, com o
objetivo de levar ações básicas de saúde às populações indígena e rural em áreas de difícil acesso. Essas ações eram
essencialmente voltadas para a vacinação, atendimento odontológico, controle de tuberculose e outras doenças
transmissíveis.
Em 1967, com a extinção do SPI, foi criada a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), que, baseando-se no modelo de
atenção do SUSA, criou as Equipes Volantes de Saúde (EVS). Essas equipes realizavam atendimentos esporádicos
às comunidades indígenas de sua área de atuação, prestando assistência médica, aplicando vacinas e
supervisionando o trabalho do pessoal de saúde local, geralmente auxiliares ou atendentes de enfermagem.
A FUNAI, após a crise financeira do Estado brasileiro pós-milagre econômico da década de 70, teve dificuldades de
diversas ordens para a organização de serviços de atenção à saúde que contemplassem a grande diversidade e
dispersão geográfica das comunidades: carência de suprimentos e capacidade administrativa de recursos financeiros,
precariedade da estrutura básica de saúde, falta de planejamento das ações e organização de um sistema de
informações em saúde adequado, além da falta de investimento na qualificação de seus funcionários para atuarem
junto a comunidades culturalmente diferenciadas.
Com o passar do tempo, os profissionais das EVS foram se fixando nos centros urbanos, nas sedes das
administrações regionais, e a sua presença nas aldeias se tornava cada vez mais esporádica, até não mais ocorrer.
Alguns deles, em geral pouco qualificados, ficaram lotados em postos indígenas, executando ações assistenciais
curativas e emergenciais sem qualquer acompanhamento. Era freqüente funcionários sem qualificação alguma na
área da saúde prestar atendimentos de primeiros socorros ou até de maior complexidade, devido à situação de
isolamento no campo.
As iniciativas de atenção à saúde indígena geralmente ignoravam os sistemas de re-presentações, valores e práticas
relativas ao adoecer e buscar tratamento dos povos indígenas, bem como seus próprios especialistas. Estes sistemas
tradicionais de saúde se apresentam numa grande diversidade de formas, sempre considerando as pessoas integradas
ao contexto de suas relações sociais e com o ambiente natural, consistindo ainda num recurso precioso para a
preservação ou recuperação de sua saúde.
Em 1988, a Constituição Federal estipulou o reconhecimento e respeito das organizações socioculturais dos povos
indígenas, assegurando-lhes a capacidade civil plena - tornando obsoleta a instituição da tutela - e estabeleceu a
competência privativa da União para legislar e tratar sobre a questão indígena. A Constituição também definiu os
princípios gerais do Sistema Único de Saúde (SUS), posteriormente regulamentados pela Lei 8.080/90, e estabeleceu
que a direção única e a responsabilidade da gestão federal do Sistema são do Ministério da Saúde.
Para debater a saúde indígena, especificamente, foram realizadas, em 1986 e 1993, a I Conferência Nacional de
Proteção à Saúde do Índio e a II Conferência Nacional de Saúde para os Povos Indígenas, por indicação da VIII e IX

Conferências Nacionais de Saúde, respectivamente. Essas duas Conferências propuseram a estruturação de um
modelo de atenção diferenciada, baseado na estratégia de Distritos Sanitários Especiais Indígenas, como forma de
garantir aos povos indígenas o direito ao acesso universal e integral à saúde, atendendo às necessidades percebidas
pelas comunidades e envolvendo a população indígena em todas as etapas do processo de planejamento, execução e
avaliação das ações.
Em fevereiro de 1991, o Decreto Presidencial nº 23 transferiu para o Ministério da Saúde a responsabilidade pela
coordenação das ações de saúde destinadas aos povos indígenas, estabelecendo os Distritos Sanitários Especiais
Indígenas como base da organização dos serviços de saúde. Foi então criada, no Ministério da Saúde, a Coordenação
de Saúde do Índio - COSAI, subordinada ao Departamento de Operações - DEOPE - da Fundação Nacional de
Saúde, com a atribuição de implementar o novo modelo de atenção à saúde indígena.
No mesmo ano, a Resolução 11, de 13 de outubro de 1991, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), criou a
Comissão Intersetorial de Saúde do Índio (CISI), tendo como principal atribuição assessorar o CNS na elaboração de
princípios e diretrizes de políticas governamentais no campo da saúde indígena. Inicialmente sem representação
indígena, os próprios membros da CISI reformularam sua composição e, com a saída espontânea de representantes
do CNS, da Secretaria de Meio Ambiente, dentre outros, abriu-se 4 das 11 vagas para representantes de
organizações indígenas.
Em sentido oposto ao processo de construção da política de atenção à saúde indígena no âmbito do SUS, em 19 de
maio de 1994 o Decreto Presidencial n° 1.141/94 constitui uma Comissão Intersetorial de Saúde - CIS, com a
participação de vários Ministérios relacionados com a questão indígena, sob a coordenação da FUNAI. O decreto
devolve, na prática, a coordenação das ações de saúde à FUNAI. A CIS aprovou, por intermédio da Resolução n° 2,
de outubro de 1994, o "Modelo de Atenção Integral à Saúde do Índio", que atribuía a um órgão do Ministério da
Justiça, a FUNAI, a responsabilidade sobre a recuperação da saúde dos índios doentes, e a prevenção, ao Ministério
da Saúde, que seria responsável pelas ações de imunização, saneamento, formação de recursos humanos e controle
de endemias.
Desde então, a FUNASA e a FUNAI dividiram a responsabilidade sobre a atenção à saúde indígena, passando a
executar, cada uma, parte das ações, de forma fragmentada e conflituosa. Ambas já tinham estabelecido parcerias
com municípios, organizações indígenas e não-governamentais, universidades, instituições de pesquisa e missões
religiosas. Os convênios celebrados, no entanto, tinham pouca definição de objetivos e metas a serem alcançados e
de indicadores de impacto sobre a saúde da população indígena.
2.1 - Situação atual de saúde
A população indígena brasileira é estimada em, aproximadamente, 350.000 pessoas, pertencentes a cerca de 210
povos, falantes de mais de 170 línguas identificadas. Cada um destes povos tem sua própria maneira de entender e se
organizar diante do mundo, que se manifesta nas suas diferentes formas de organização social, política, econômica e
de relação com o meio ambiente e ocupação de seu território. Diferem também no que diz respeito à antiguidade e
experiência histórica na relação com as frentes de colonização e expansão da sociedade nacional, havendo desde
grupos com mais de três séculos de contato intermitente ou permanente, principalmente nas regiões litorânea e do
Baixo Amazonas, até grupos com menos de dez anos de contato. Há indícios da existência de 55 grupos que
permanecem isolados, sendo que, com 12 deles, a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, vem desenvolvendo algum
tipo de trabalho de reconhecimento e regularização fundiária. Por outro lado, há também aqueles, como os
Potiguara, Guarani e Tupiniquim, cujos ancestrais presenciaram a chegada das primeiras embarcações que cruzaram
o Atlântico há cinco séculos.
Os povos indígenas estão presentes em todos os estados brasileiros, exceto no Piauí e Rio Grande do Norte, vivendo
em 567 terras indígenas que se encontram em diferentes situações de regularização fundiária e que ocupam cerca de
12% do território nacional. Uma parcela vive em áreas urbanas, normalmente em periferias.
Cerca de 60% dessa população vivem no Centro-Oeste e Norte do país, onde estão concentradas 98,7% das terras
indígenas.
Os outros 40% da população indígena estão confinados em apenas 1,3% da extensão das terras indígenas,
localizadas nas regiões mais populosas do Nordeste, Leste e Sul do país:
Ainda que numericamente constituam uma parcela de somente 0,2% da população brasileira, em algumas regiões a
presença indígena é significativa. Em Roraima, por exemplo, representa cerca de 15% da população do estado; 4%
no Amazonas; e 3% no Mato Grosso do Sul. Tomando-se como base a população municipal, em grande número de
localidades a po-pulação indígena é maioria, tanto em municípios amazônicos, quanto em outros das regiões Sul,
Sudeste e Centro-Oeste.
Os povos indígenas enfrentam situações distintas de tensão social, ameaças e vulnerabi-lidade. A expansão das
frentes econômicas (extrativismo, trabalho assalariado temporário, projetos de desenvolvimento) vem ameaçando a
integridade do ambiente nos seus territórios e também os seus saberes, sistemas econômicos e organização social.

Muitos desses povos estão ameaçados de desaparecimento, sendo que entre alguns deles o número de indivíduos se
reduziu a ponto de comprometer a sua reprodução biológica. O Estado de Rondônia, onde uma intensa atividade
madeireira, garimpeira e agropecuária tem provocado altíssima mortalidade, numa população hoje estimada em
6.284 pessoas, remanescentes de 22 povos, é um dos exemplos nesse sentido. Enquanto que algumas dessas
sociedades passam por processo de recuperação populacional, como os Pakaas Novos, por exemplo, que hoje são
mais de 1.900, outros, como os Latundê, sofreram um processo de redução e contam atualmente com apenas 37
pessoas.
Em termos gerais observa-se um crescimento demográfico entre os povos indígenas do país, fato normalmente
associado à conservação do ambiente natural, estabilização das relações interétnicas, demarcação das terras
indígenas e melhoria do acesso aos serviços de atenção básica à saúde.
Não se dispõe de dados globais fidedignos sobre a situação de saúde dessa população, mas sim de dados parciais,
gerados pela FUNAI, pela FUNASA e diversas organizações não-governamentais ou ainda por missões religiosas
que, por meio de projetos especiais, têm prestado serviços de atenção à saúde aos povos indígenas. Embora
precários, os dados disponíveis indicam, em diversas situações, taxas de morbidade e mortalidade três a quatro vezes
maiores que aquelas encontradas na população brasileira em geral. O alto número de óbitos sem registro ou
indexados sem causas definidas confirmam a pouca cobertura e a baixa capacidade de resolução dos serviços
disponíveis.
Em relação à morbidade, verifica-se uma alta incidência de infecções respiratórias e gastrointestinais agudas,
malária, tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis, desnutrição e doenças preveníveis por vacinas,
evidenciando um quadro sanitário caracterizado pela alta ocorrência de agravos que poderiam ser significativamente
reduzidos com o estabelecimento de ações sistemáticas e continuadas de atenção básica à saúde no interior das áreas
indígenas.
De acordo com dados consolidados dos relatórios de 1998, de 22 das 47 administrações regionais da Fundação
Nacional do Índio, sobre uma população de cerca de 60 mil indivíduos, foram registrados 466 óbitos, quase 50%
deles entre menores de cinco anos de idade, tendo como causas mais freqüentes as doenças transmissíveis,
especialmente as infecções das vias respiratórias e as parasitoses intestinais, a malária e a desnutrição. As causas
externas, especialmente a violência e o suicídio, são a terceira causa de mortalidade conhecida entre a população
indígena no Brasil, afetando sobretudo regiões com Mato Grosso do Sul e Roraima.
Por sua vez, os dados consolidados no Relatório de Atividades de 1998, da Coordenação de Saúde do
Índio/FUNASA, baseiam-se no material enviado pelas equipes de saúde indígena de 24 unidades da federação.
Referem-se a uma população de 312.017 indígenas e, num total de 219.445 ocorrências, mostram um incremento de
cerca de 24,7% sobre o volume registrado no ano anterior. A indicação de causas de óbitos (844) é
proporcionalmente semelhante a dos dados analisados pela FUNAI.
A tuberculose é um dos agravos que acometem com maior freqüência e severidade as comunidades indígenas.
Embora precários, os dados disponíveis indicam taxas de incidência altíssimas, superiores em muito àquelas
encontradas entre a população branca do país. Entre os Yanomami de Roraima, por exemplo, o coeficiente de
incidência anual de tuberculose passou de 450 por 100.000 pessoas em 1991 para 881.4 por 100.000 pessoas em
1994. Em 1998, era de 525.6 por 100.000, segundo os dados da organização Comissão Pró-Yanomami. Também em
outros povos indígenas foram registradas taxas altíssimas de incidência. Os dados epidemiológicos do Departamento
de Saúde da FUNAI, antes mencionado e relativos ao mesmo ano, indicam que a tuberculose foi responsável por
22,7% do total dos óbitos indígenas registrados por doenças infecto-parasitárias (2,2% dos óbitos por todas as
causas), ou seja, duas vezes a taxa mundial de mortalidade específica por tuberculose. A fraca cobertura sanitária
das comunidades indígenas, a deterioração crescente de suas condições de vida em decorrência do contato com os
brancos, a ausência de um sistema de busca ativa dos casos infecciosos, os problemas de acessibilidade (geográfica,
econômica, lingüística e cultural) aos centros de saúde, a falta de supervisão dos doentes em regime ambulatorial e o
abandono freqüente pelos doentes do tratamento favorecem a manutenção da endemia de tuberculose entre as
populações indígenas no Brasil.
A infecção pelo HIV/Aids também é um agravo que tem ameaçado um grande número de comunidades. A partir de
1988 começaram a ser registrados os primeiros casos entre os índios, número que vem aumentando com o passar dos
anos, sendo que, dos 36 casos co-nhecidos até o momento, oito foram notificados em 1998, distribuídos por todas as
regiões do Brasil. O curto período de tempo transcorrido entre o diagnóstico e o óbito dos pacientes e a falta de
informações entre os índios sobre os modos de transmissão do vírus e prevenção da doença, bem como as limitações
de ordem lingüística e cultural para a comunicação com eles, são desafios a serem enfrentados e expressam a
situação altamente vulnerável frente à tendência de interiorização da epidemia no país. A compreensão das redes de
transmissão e os determinantes dos processos sociais e culturais originados do contato com a sociedade envolvente,
bem como as relações intergrupais, é fator importante para a tomada de decisões e implementação de ações de

prevenção. Com relação às DST, co-fator que potencializa a infeção pelo HIV em qualquer grupo social, indicadores
a partir de estudos de casos revelam números preocupantes. O relatório da FUNASA de 1998 indicou 385 casos
registrados.
Em algumas regiões, onde a população indígena tem um relacionamento mais estreito com a população regional,
nota-se o aparecimento de novos problemas de saúde relacionados às mudanças introduzidas no seu modo de vida e,
especialmente, na alimentação: a hipertensão arterial, o diabetes, o câncer, o alcoolismo, a depressão e o suicídio são
problemas cada vez mais freqüentes em diversas comunidades.
A deficiência do sistema de informações em saúde, que não contempla, entre outros dados, a identificação étnica e o
domicílio do paciente indígena, dificulta a construção do perfil epidemiológico e cria dificuldades para a
sistematização de ações voltadas para a atenção à saúde dos povos indígenas.
A descontinuidade das ações e a carência de profissionais fizeram com que muitas comunidades indígenas se
mobilizassem, desde os anos 70, de diversas maneiras, especialmente por intermédio de suas organizações
juridicamente constituídas, para adquirir conhecimentos e controle sobre as doenças e agravos de maior impacto
sobre sua saúde, dando origem a processos locais e regionais de capacitação de agentes indígenas de saúde e de valorização da medicina tradicional indígena, com a participação das diversas instituições envolvidas com a assistência
à saúde indígena.
Mesmo sem um programa de formação e inserção institucional definidos, mais de 1.400 agentes indígenas de saúde
vinham atuando no Brasil. A maioria deles trabalhando voluntariamente, sem acompanhamento ou suprimento
sistemático de insumos para suas atividades. Em algumas regiões da Amazônia, onde as distâncias são medidas em
dias de viagens por estradas em precário estado de conservação ou rios de navegabilidade difícil ou impossível
durante o período da seca, os agentes indígenas de saúde são o único recurso das comunidades diante de
determinadas doenças. Cerca de 13% dos agentes indígenas de saúde estão inseridos no Programa de Agentes
Comunitários de Saúde, a maioria no Nordeste. Na Região Amazônica, a maioria das iniciativas foi tomada por
organizações indígenas e não-governamentais.
3 - Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas
O propósito desta política é garantir aos povos indígenas o acesso à atenção integral à saúde, de acordo com os
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, contemplando a diversidade social, cultural, geográfica, histórica
e política de modo a favorecer a supe-ração dos fatores que tornam essa população mais vulnerável aos agravos à
saúde de maior magnitude e transcendência entre os brasileiros, reconhecendo a eficácia de sua medicina e o direito
desses povos à sua cultura.
4 - Diretrizes
Para o alcance desse propósito são estabelecidas as seguintes diretrizes, que devem orientar a definição de
instrumentos de planejamento, implementação, avaliação e controle das ações de atenção à saúde dos povos
indígenas:
- organização dos serviços de atenção à saúde dos povos indígenas na forma de Distritos Sanitários Especiais e
Pólos-Base, no nível local, onde a atenção primária e os serviços de referência se situam;
- preparação de recursos humanos para atuação em contexto intercultural;
- monitoramento das ações de saúde dirigidas aos povos indígenas;
- articulação dos sistemas tradicionais indígenas de saúde;
- promoção do uso adequado e racional de medicamentos;
- promoção de ações específicas em situações especiais;
- promoção da ética na pesquisa e nas ações de atenção à saúde envolvendo comunidades indígenas;
- promoção de ambientes saudáveis e proteção da saúde indígena;
- controle social.
4.1 - Distrito Sanitário Especial Indígena
4.1.1 - Conceito
O conceito utilizado nesta proposta define o Distrito Sanitário como um modelo de organização de serviços orientado para um espaço etno-cultural dinâmico, geográfico, po-pulacional e administrativo bem delimitado -, que
contempla um conjunto de atividades técnicas, visando medidas racionalizadas e qualificadas de atenção à saúde,
promovendo a reordenação da rede de saúde e das práticas sanitárias e desenvolvendo atividades administrativogerenciais necessárias à prestação da assistência, com controle social.
A definição territorial dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas deverá levar em consideração os seguintes
critérios:
- população, área geográfica e perfil epidemiológico;
- disponibilidade de serviços, recursos humanos e infra-estrutura;
- vias de acesso aos serviços instalados em nível local e à rede regional do SUS;

- relações sociais entre os diferentes povos indígenas do território e a sociedade regional;
- distribuição demográfica tradicional dos povos indígenas, que não coincide necessariamente com os limites de
estados e municípios onde estão localizadas as terras indígenas.
4.1.2 - Organização
Para a definição e organização dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas deverão ser realizadas discussões e
debates com a participação de lideranças e organizações indígenas, do órgão indigenista oficial, de antropólogos,
universidades e instituições governamentais e não-governamentais que prestam serviços às comunidades indígenas,
além de secretarias municipais e estaduais de Saúde.
Cada distrito organizará uma rede de serviços de atenção básica de saúde dentro das áreas indígenas, integrada e
hierarquizada com complexidade crescente e articulada com a rede do Sistema Único de Saúde. As Comissões
Intergestores Bipartites são importantes espaços de articulação para o eficaz funcionamento dos distritos.
As equipes de saúde dos distritos deverão ser compostas por médicos, enfermeiros, odontólogos, auxiliares de
enfermagem e agentes indígenas de saúde, contando com a participação sistemática de antropólogos, educadores,
engenheiros sanitaristas e outros especialistas e técnicos considerados necessários.
O número, qualificação e perfil dos profissionais das equipes serão estabelecidos de acordo com o planejamento
detalhado de atividades, considerando: o número de habitantes, a dispersão populacional, as condições de acesso, o
perfil epidemiológico, as necessidades específicas para o controle das principais endemias e o Programa de
Formação de Agentes Indígenas de Saúde a ser definido conforme a diretriz específica desta política.
Nas aldeias, a atenção básica será realizada por intermédio dos Agentes Indígenas de Saúde, nos postos de saúde, e
pelas equipes multidisciplinares periodicamente, conforme planejamento das suas ações.
Na organização dos serviços de saúde, as comunidades terão uma outra instância de atendimento, que serão os
Pólos-Base. Os pólos são a primeira referência para os agentes indígenas de saúde que atuam nas aldeias. Podem
estar localizados numa comunidade indígena ou num município de referência. Neste último caso, correspondem a
uma unidade básica de saúde, já existente na rede de serviços daquele município. A maioria dos agravos à saúde
deverão ser resolvidas nesse nível.
As demandas que não forem atendidas no grau de resolutividade dos Pólos-Base deverão ser referenciadas para a
rede de serviços do SUS, de acordo com a realidade de cada Distrito Sanitário Especial Indígena. Essa rede já tem
sua localização geográfica definida e será articulada e incentivada a atender os índios, levando em consideração a
realidade sócio-econômica e a cultura de cada povo indígena, por intermédio de diferenciação de financiamento.
Com o objetivo de garantir o acesso à atenção de média e alta complexidades, de-verão ser definidos procedimentos
de referência, contra-referência e incentivo a unidades de saúde pela oferta de serviços diferenciados com influência
sobre o processo de recuperação e cura dos pacientes indígenas (como os relativos a restrições/prescrições
alimentares, acompanhamento por parentes e/ou intérprete, visita de terapeutas tradicionais, instalação de redes,
entre outros) quando considerados necessários pelos próprios usuários e negociados com o prestador de serviço.
Deverão ser oferecidos, ainda, serviços de apoio aos pacientes encaminhados à rede do Sistema Único de Saúde.
Tais serviços serão prestados pelas Casas de Saúde Indígena, localizadas em municípios de referência dos distritos a
partir da readequação das Casas do Índio. Essas Casas de Saúde deverão estar em condições de receber, alojar e
alimentar pacientes encaminhados e acompanhantes, prestar assistência de enfermagem 24 horas por dia, marcar
consultas, exames complementares ou internação hospitalar, providenciar o acompanhamento dos pacientes nessas
ocasiões e o seu retorno às comunidades de origem, acompanhados das informações sobre o caso.
Além disso, as Casas deverão ser adequadas para promover atividades de educação em saúde, produção artesanal,
lazer e demais atividades para os acompanhantes e mesmo para os pacientes em condições para o exercício dessas
atividades.
4.2 - Preparação de recursos humanos para atuação em contexto intercultural
A formação e a capacitação de indígenas como agentes de saúde é uma estratégia que visa favorecer a apropriação,
pelos povos indígenas, de conhecimentos e recursos técnicos da medicina ocidental, não de modo a substituir, mas
de somar ao acervo de terapias e outras práticas culturais próprias, tradicionais ou não.
O Programa de Formação de Agentes Indígenas de Saúde deverá ser concebido como parte do processo de
construção dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Será desenvolvido em serviço e de forma continuada, sob a
responsabilidade de Instrutores/Supervisores, devidamente capacitados, com a colaboração de outros profissionais
de serviço de saúde e das lide-ranças e organizações indígenas.
O processo de formação dos agentes indígenas de saúde será elaborado dentro dos marcos preconizados pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei nº 9.394/96), no que diz respeito ao ensino básico, direcionado
para a construção de competências/habilidades, visando facilitar o prosseguimento da profissionalização nos níveis
médio (técnico) e superior (tecnológico). Deverá seguir metodologia participativa, propícia à comunicação

intercultural, de modo a favorecer o processo recíproco de aquisição de co-nhecimentos. Os estudos e levantamentos
sócioantropológicos existentes e os realizados de forma participativa deverão ser aproveitados como subsídios à
formação de recursos humanos e à própria prestação de serviços.
O órgão responsável pela execução das ações de atenção à saúde dos povos indígenas fará gestões, junto aos órgãos
e instituições competentes no campo da educação, no sentido de obter a certificação de competências para os
agentes que seguirem o processo de formação, inclusive aqueles já capacitados, de acordo com o que faculta a Lei nº
9.394/96.
A capacitação dos recursos humanos para a saúde indígena deverá ser priorizada como instrumento fundamental de
adequação das ações dos profissionais e serviços de saúde do SUS às especificidades da atenção à saúde dos povos
indígenas e às novas realidades técnicas, legais, políticas e de organização dos serviços. Deverão ser promovidos
cursos de atualização, aperfeiçoamento, especialização para gestores, profissionais de saúde e assessores técnicos
(indígenas e não-indígenas) das várias instituições que atuam no sistema.
As instituições de ensino e pesquisa serão estimuladas a produzir conhecimentos e tecnologias adequadas para a
solução dos problemas de interesse das comunidades e propor programas especiais que facilitem a inserção de
alunos de origem indígena, garantindo-lhes as facilidades necessárias ao entendimento do currículo regular: aulas de
português, apoio de assistentes sociais, antropólogos e pedagogos, currículos diferenciados e vagas especiais.
O órgão responsável pela execução desta política organizará um processo de educação continuada para todos os
servidores que atuam na área de saúde indígena.
4.3 - Monitoramento das ações de saúde
Para acompanhar as ações de saúde desenvolvidas no âmbito do Distrito Sanitário, será organizado sistema de
informações, na perspectiva do Sistema de Vigilância em Saúde, voltado para a população indígena.
Esse sistema deverá identificar informações que atendam às necessidades de cada nível gerencial, fornecendo
subsídios para a construção de indicadores que avaliem a saúde e, indiretamente, a atenção à saúde, como a
organização dos serviços no Distrito Sanitário, particularmente no que diz respeito ao acesso, à sua cobertura e à sua
efetividade.
Essas informações servirão também para identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde,
estabelecer prioridades na alocação de recursos e orientação programática, facilitando a participação das
comunidades no planejamento e na avaliação das ações.
Os instrumentos para coleta de dados no território distrital serão propostos por equipe técnica do órgão responsável
pela execução das ações de atenção à saúde dos povos indígenas. Estes instrumentos poderão ser adaptados à
realidade local, mas terão que permitir a identificação dos riscos e das condições especiais que interferem no
processo de adoecer para buscar intervenções específicas de cada povo.
O fluxo de informações será pactuado com os municípios de referência e/ou estados. Os dados gerados nos serviços
de referência da rede do SUS serão encaminhados para os distritos. Nas circunstâncias especiais, em que couber ao
distrito viabilizar todo o serviço de assistência na sua área de abrangência, o mesmo repassará estas informações
para os respectivos municípios e/ou estados, a fim de alimentar continuamente os bancos de dados nacionais. O
acesso permanente ao banco de dados deverá estar assegurado a qualquer usuário.
Deverá ser facilitado o acesso aos dados para a produção antropológica, de modo a facilitar a qualificação e a análise
dos dados epidemiológicos, com a participação de antropólogos especialistas que atuam na região e dos agentes
tradicionais de saúde indígena.
O Acompanhamento e Avaliação desta política terá como base o Sistema de Informação da Atenção à Saúde
Indígena - SIASI- referente à saúde dos povos indígenas. Os aspectos a serem acompanhados e avaliados incluirão a
estrutura, o processo e os resultados da atenção à saúde dos povos indígenas. O SIASI deverá subsidiar os órgãos
gestores e de controle social quanto à indispensável compatibilidade entre o diagnóstico situacional dos problemas
de saúde identificados e as prioridades estabelecidas nos níveis técnico, social e político, visando a coerência entre
ações planejadas e efetivamente executadas.
4.4 - Articulação dos Sistemas Tradicionais Indígenas de Saúde
Todas as sociedades humanas dispõem de seus próprios sistemas de interpretação, prevenção e de tratamento das
doenças. Esses sistemas tradicionais de saúde são, ainda hoje, o principal recurso de atenção à saúde da população
indígena, apesar da presença de estruturas de saúde ocidentais. Sendo parte integrante da cultura, esses sistemas
condicionam a relação dos indivíduos com a saúde e a doença e influem na relação com os serviços e os
profissionais de saúde (procura ou não dos serviços de saúde, aceitabilidade das ações e projetos de saúde,
compreensão das mensagens de educação para a saúde) e na interpretação dos casos de doenças.
Os sistemas tradicionais indígenas de saúde são baseados em uma abordagem holística de saúde, cujo princípio é a
harmonia de indivíduos, famílias e comunidades com o universo que os rodeia. As práticas de cura respondem a
uma lógica interna de cada comunidade indígena e são o produto de sua relação particular com o mundo espiritual e

os seres do ambiente em que vivem. Essas práticas e concepções são, geralmente, recursos de saúde de eficácias
empírica e simbólica, de acordo com a definição mais recente de saúde da Organização Mundial de Saúde.
Portanto, a melhoria do estado de saúde dos povos indígenas não ocorre pela simples transferência para eles de
conhecimentos e tecnologias da biomedicina, considerando-os como receptores passivos, despossuídos de saberes e
práticas ligados ao processo saúde-doença.
O reconhecimento da diversidade social e cultural dos povos indígenas, a conside-ração e o respeito dos seus
sistemas tradicionais de saúde são imprescindíveis para a execução de ações e projetos de saúde e para a elaboração
de propostas de prevenção/promoção e educação para a saúde adequadas ao contexto local.
O princípio que permeia todas as diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas é o
respeito às concepções, valores e práticas relativos ao processo saúde-doença próprios a cada sociedade indígena e a
seus diversos especialistas.
A articulação com esses saberes e práticas deve ser estimulada para a obtenção da me-lhoria do estado de saúde dos
povos indígenas.
4.5 - Promoção ao uso adequado e racional de medicamentos
As ações que envolvem, direta ou indiretamente, a assistência farmacêutica no contexto da atenção à saúde indígena,
tais como seleção, programação, aquisição, acondicionamento, estoque, distribuição, controle e vigilância - nesta
compreendida a dispensação e a prescrição -, devem partir, em primeiro lugar, das necessidades e da realidade
epidemioló-gica de cada Distrito Sanitário e estar orientadas para garantir os medicamentos necessários.
Devem também compor essas ações as práticas de saúde tradicionais dos povos indígenas, que envolvem o
conhecimento e o uso de plantas medicinais e demais produtos da farmacopéia tradicional no tratamento de doenças
e outros agravos a saúde. Essa prática deve ser valorizada e incentivada, articulando-a com as demais ações de saúde
dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas.
Assim, os pressupostos que devem orientar os gestores, no sentido de tornar efetivas as ações e diretrizes da
assistência farmacêutica para os povos indígenas, em conformidade com as orientações da Política Nacional de
Medicamentos, são:
a) descentralização da gestão da assistência farmacêutica no âmbito dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas;
b) promoção do uso racional dos medicamentos essenciais básicos e incentivo e va-lorização das práticas
farmacológicas tradicionais;
c) avaliação e adaptação dos protocolos padronizados de intervenção terapêutica e dos respectivos esquemas de
tratamento, baseadas em decisão de grupo técnico interdisciplinar de consenso, considerando as variáveis
socioculturais e as situações especiais (como grupos indígenas isolados ou com pouco contato, com grande
mobilidade e em zonas de fronteira);
d) controle de qualidade e vigilância em relação a possíveis efeitos iatrogênicos, por meio de estudos clínicos,
epidemiológicos e antropológicos específicos;
e) promoção de ações educativas no sentido de se garantir adesão do paciente ao tratamento, inibir as práticas e os
riscos relacionados com a automedicação e estabelecer mecanismos de controle para evitar a troca da medicação
prescrita e a hipermedicação;
f) autonomia dos povos indígenas quanto à realização ou autorização de levantamentos e divulgação da farmacopéia
tradicional indígena, seus usos, conhecimentos e práticas te-rapêuticas, com promoção do respeito às diretrizes,
políticas nacionais e legislação relativa aos recursos genéticos, bioética e bens imateriais das sociedades tradicionais.
4.6 - Promoção de ações específicas em situações especiais
Para a efetiva implementação e consolidação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas deverão
ser consideradas e priorizadas ações para situações consideradas especiais, isto é, caracterizadas, fundamentalmente,
por risco iminente, especificidade do processo saúde-doença, impactos econômico e social de grandes projetos de
desenvolvimento, vulnerabi-lidade derivada do tipo de contato, exposição a determinados agravos, como as doenças
sexualmente transmissíveis e a aids, o suicídio, e os desastres ambientais, entre outros.
Estas ações e situações especiais devem, portanto, contemplar:
1 - prevenção e controle de agravos à saúde em povos com pouco contato ou isolados, com estabelecimento de
normas técnicas específicas e ações de saúde especiais que diminuam o impacto causado à saúde no momento do
contato e pelos desdobramentos posteriores. Deverão ser contemplados: a preparação e capacitação de equipes de
saúde para situações especiais, quarentena pré e pós-contato, imunização da população, estruturação de sistema de
vigilância e monitoramento demográfico;
2 - prevenção e controle de agravos à saúde indígena nas regiões de fronteira, em articulação com as instituições
nacionais, e cooperação técnica com os países vizinhos;
3 - exigência de estudos específicos de impactos na saúde e suas repercussões no campo social, relativos a

populações indígenas em áreas sob influência de grandes projetos de desenvolvimento econômico e social (tais
como a construção de barragens, estradas, empreendimentos de exploração mineral, etc.), com implementação de
ações de prevenção e controle de agravos;
4 - acompanhamento, monitoramento e desenvolvimento de ações que venham coibir agravos de violência
(suicídios, agressões e homicídios, alcoolismo) em decorrência da precariedade das condições de vida e da
expropriação e intrusão das terras indígenas;
5 - prevenção e assistência em doenças sexualmente transmissíveis e aids, priorizando a capacitação de
multiplicadores, dos agentes indígenas de saúde e de pessoal técnico especializado para atuar junto aos portadores
destas doenças;
6 - combate à fome e à desnutrição e implantação do Programa de Segurança Alimentar para os povos indígenas,
incentivando a agricultura de subsistência e a utilização de tecnologias apropriadas para beneficiamento de produtos
de origem extrativa, mobilizando esforços institucionais no sentido de garantir assessoria técnica e insumos para o
aproveitamento sustentável dos recursos;
7 - desenvolvimento de projetos habitacionais adequados e reflorestamento com espécies utilizadas tradicionalmente
na construção de moradias.
4.7- Promoção da ética nas pesquisas e nas ações de atenção à saúde envolvendo comunidades indígenas
O órgão responsável pela execução das ações de atenção à saúde dos povos indígenas, em conjunto com o órgão
indigenista oficial, adotará e promoverá o respeito à Resolução n° 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, que
regulamenta a realização de pesquisas envolvendo seres humanos, e à Resolução nº 304/2000, que diz respeito à
temática especial: pesquisas envolvendo populações indígenas. Igualmente, será promovido o cumprimento das
normas do Código de Ética Médica, aprovado pela Resolução n° 1.246/88, do Conselho Federal de Medicina, bem
como a realização de eventos que visem aprofundar a reflexão ética relativa à prática médica em contextos de alta
diversidade sociocultural e linguística.
4.8 - Promoção de ambientes saudáveis e proteção à saúde indígena
O equilíbrio das condições ambientais nas terras indígenas é um fator de crescente importância para a garantia de
uma atenção integral à saúde dos povos indígenas. Mesmo nos casos em que a definição de limites e o processo de
demarcação das terras indígenas tenham ocorrido de forma satisfatória, assegurando-se as condições indispensáveis
para o futuro dos ocupantes, e mesmo que estes se incluam entre os grupos mais isolados e com contatos menos
freqüentes e desestabilizadores com a sociedade envolvente, há demandas importantes colocadas na interface entre
meio ambiente e saúde para populações indígenas.
Por um lado, a ocupação do entorno das terras indígenas e a sua intermitente invasão por terceiros, com
desmatamento, queimadas, assoreamento e poluição dos rios, têm afetado a disponibilidade de água limpa e de
animais silvestres que compõem a alimentação tradicional nas aldeias. Por outro, as relações de contato alteraram
profundamente as formas tradicionais de ocupação, provocando concentrações demográficas e deslocamentos de
comunidades, com grande impacto sobre as condições sanitárias das aldeias e sobre a disponibilidade de alimentos e
de outros recursos naturais básicos no seu entorno.
As prioridades ambientais para uma política de atenção à saúde dos povos indígenas devem contemplar a
preservação das fontes de água limpa, construção de poços ou captação à distância nas comunidades que não
dispõem de água potável; a construção de sistema de esgotamento sanitário e destinação final do lixo nas
comunidades mais populosas; a reposição de espécies utilizadas pela medicina tradicional; e o controle de poluição
de nascentes e cursos d`água situados acima das terras indígenas.
As ações de saneamento básico, que serão desenvolvidas no Distrito Sanitário, de-verão ter como base critérios
epidemiológicos e estratégicos que assegurem à população água de boa qualidade, destino adequado dos dejetos e
lixo e controle de insetos e roedores.
4.9 - Controle social
A participação indígena deverá ocorrer em todas as etapas do planejamento, implantação e funcionamento dos
Distritos Sanitários Especiais Indígenas, contemplando expressões formais e informais.
Essa participação dar-se-á especialmente por intermédio da constituição de Conselhos Locais e Distritais de Saúde
Indígena; por Reuniões Macrorregionais; pelas Conferências Nacionais de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e
Fórum Nacional sobre a Política de Saúde Indígena e pela presença de representantes indígenas nos Conselhos
Nacional, Estaduais e Municipais de Saúde.
Os Conselhos Locais de Saúde serão constituídos pelos representantes das comunidades indígenas da área de
abrangência dos Pólos-Base, incluindo lideranças tradicionais, professores indígenas, agentes indígenas de saúde,
especialistas tradicionais, parteiras e outros.
Os representantes que farão parte do Conselho Local de Saúde serão escolhidos pelas comunidades daquela região,

tendo sua indicação formalizada pelo chefe do Distrito.
Essa é uma instância privilegiada para articulação com gestores locais para encami-nhamento das discussões
pertinentes às ações e serviços de saúde.
Os Conselhos Distritais de Saúde serão instâncias de Controle Social, de caráter deliberativo e constituídos, de
acordo com a Lei nº 8.142/90, observando em sua composição a paridade de 50% de usuários e 50% de
organizações governamentais, prestadores de serviços e trabalhadores do setor de saúde dos respectivos distritos.
Todos os povos que habitam o território distrital deverão estar representados entre os usuários. Aos conselheiros que
não dominam o português deve ser facultado o acompa-nhamento de intérprete.
Os presidentes dos conselhos serão eleitos diretamente pelos conselheiros, que devem elaborar o regimento interno e
o plano de trabalho de cada Conselho Distrital.
Os Conselhos Distritais serão formalizados pelo presidente do órgão responsável pela execução desta política,
mediante portaria publicada no Diário Oficial.
Como forma de promover a articulação da população indígena com a população regional na solução de problemas
de saúde pública, deve ser favorecida a participação de seus representantes nos Conselhos Municipais de Saúde.
Deve ser ainda estimulada a criação de Comissões Temáticas ou Câmaras Técnicas, de caráter consultivo, junto aos
Conselhos Estaduais de Saúde, com a finalidade de discutir formas de atuação na condução da Política Nacional de
Atenção à Saúde dos Povos Indígenas.
O Controle Social, no âmbito nacional, será exercido pelo Conselho Nacional de Saúde, assessorado pela Comissão
Intersetorial de Saúde Indígena - CISI, já existente e em funcionamento.
As Conferências Nacionais de Saúde dos Povos Indígenas deverão fazer parte das Conferências Nacionais de Saúde
e obedecerão à mesma periodicidade.
5 - Responsabilidades institucionais
As características excepcionais da assistência à saúde dos povos indígenas determinam a necessidade de uma ampla
articulação em nível intra e intersetorial, cabendo ao órgão executor desta política a responsabilidade pela promoção
e facilitação deste processo. A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas prevê a existência de uma
atuação coordenada, entre diversos órgãos e ministérios, no sentido de viabilizar as medidas necessárias ao alcance
de seu propósito.
- Articulação intersetorial
Deverão ser definidos mecanismos de articulação intersetorial que possam fazer frente aos diferentes determinantes
envolvidos nos processos de saúde e doença que afetam essas populações.
O órgão executor das ações de atenção à saúde dos povos indígenas buscará, em conjunto com o órgão indigenista
oficial, parcerias para a condução desta política, principalmente no que diz respeito a alternativas voltadas para a
melhoria do nível de saúde dos povos indígenas.
- Articulação intra-setorial
Do ponto de vista da articulação intra-setorial, é necessário um envolvimento harmônico dos gestores nacional,
estaduais e municipais do Sistema Único de Saúde - SUS, por meio de um planejamento pactuado nos Distritos
Sanitários Indígenas que resguarde o princípio da responsabilidade final da esfera federal e um efetivo Controle
Social exercido pelas comunidades indígenas.
5.1 - Ministério da Saúde
Os direitos indígenas têm sede constitucional e são de competência federal, cabendo ao Ministério da Saúde a
responsabilidade pela gestão e direção da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Conforme
determinação do Decreto n° 3.146, de 27 de agosto de 1999 (Art. 3º), a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA - é
o órgão responsável pela execução das ações. As atribuições da FUNASA, em articulação com as Secretarias de
Assistência à Saúde e de Políticas de Saúde, são as seguintes:
- estabelecer diretrizes e normas para a operacionalização da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos
Indígenas;
- promover a articulação intersetorial e intra-setorial com as outras instâncias do Sistema Único de Saúde;
- coordenar a execução das ações de saúde e exercer a responsabilidade sanitária sobre todas as terras indígenas no
país;
- implantar e coordenar o sistema de informações sobre a saúde indígena no país.
A Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, por intermédio do Departamento de Saúde Indígena - DESAI,
desenvolverá atividades objetivando a racionalização das ações desenvolvidas pelos Distritos Sanitários Especiais
Indígenas, que incluirão a promoção de encontros regionais, macrorregionais e nacionais para avaliar o processo de
implantação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas.
5.2 - Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde
As Secretarias Estaduais e Municipais devem atuar de forma complementar na execução das ações de saúde

indígena, em articulação com o Ministério da Saúde/FUNASA. É indispensável a integração das ações nos
programas especiais, como imunização, saúde da mulher e da criança, vigilância nutricional, controle da
tuberculose, malária, doenças se-xualmente transmissíveis e aids, entre outros, assim como nos serviços de
vigilância epidemiológica e sanitária a cargo dos gestores estaduais e municipais do SUS. Deverá se dar atenção,
também, às doenças crônico-degenerativas (como o câncer cérvico-uterino; diabetes etc.) que já afetam grande parte
da população indígena no país.
5.3 - Fundação Nacional do Índio - FUNAI/MJ
A Fundação Nacional do Índio - FUNAI é o órgão indigenista oficial, vinculado ao Ministério da Justiça,
responsável pela coordenação das ações do governo federal destinadas a assegurar os direitos constitucionais dos
povos indígenas no país. Entre suas principais atribuições está a garantia dos territórios indígenas, por meio de uma
política de demarcação, fiscalização e retirada de invasores, ação que assume relevância primordial entre os fatores
determinantes de saúde e qualidade de vida destas populações. Os projetos de desenvolvimento sustentável e manejo
adequado do meio ambiente deverão ser priorizados por essa instituição. A FUNAI deve fazer o acompanhamento
das ações de saúde desenvolvidas em prol das comunidades indígenas.
5.4 - Ministério da Educação
Uma estreita cooperação com o Ministério da Educação e Secretarias Estaduais de Educação é de importância vital
para a execução de diversos aspectos desta política. Entre estes, destacam-se a necessidade de integração da Política
Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas com os currículos básicos das escolas indígenas, a garantia do
ensino fundamental em programas especiais para jovens e adultos como componente fundamental na formação dos
Agentes Indígenas de Saúde, o envolvimento das universidades nas atividades de pesquisa e extensão, a capacitação
e certificação dos agentes indígenas de saúde e dos profissionais de saúde que atuam nas áreas, assim como o apoio
ao desenvolvimento de atividades de educação comunitária em bases culturalmente adequadas.
5.5 - Ministério Público Federal
A participação do Ministério Público Federal tem como objetivo garantir o cumprimento dos preceitos
constitucionais assegurados aos povos indígenas no país, que devem obedecer aos princípios da autonomia,
eqüidade e respeito à diversidade cultural em todas as políticas públicas a eles destinadas.
5.6 - Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP/CNS
A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos - CONEP foi criada pelo Conselho Nacional de
Saúde com o intuito de elaborar e acompanhar a aplicação das normas que devem regulamentar as pesquisas
envolvendo seres humanos no país. A articulação com esta comissão visa à vigilância ao cumprimento dos
princípios da Resolução n° 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, e, especialmente, da Resolução n° 304/2000,
em virtude dos riscos adicionais que podem apresentar as pesquisas junto a populações indígenas decorrentes de sua
condição excepcional.
5.7 - Comissão Intersetorial de Saúde Indígena - CISI/CNS
O funcionamento da Comissão Intersetorial de Saúde Indígena - CISI, órgão assessor do Conselho Nacional de
Saúde, com participação de instituições públicas, organizações não-governamentais e organizações representativas
dos povos indígenas, tem por finalidade o acompanhamento da implementação da Política Nacional de Atenção à
Saúde dos Povos Indígenas em nível nacional, recomendando medidas para a sua correta execução. Essa comissão
atende às exigências do controle social estabelecidas na Lei n° 8.080/90, devendo ter participação paritária de
membros escolhidos pelos povos indígenas e suas organizações representativas.
6 - Financiamento
As ações a serem desenvolvidas pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas serão financiadas pelo orçamento da
FUNASA e do Ministério da Saúde, podendo ser complementada por organismos de cooperação internacional e da
iniciativa privada. Os estados e municípios também deverão atuar complementarmente, considerando que a
população indígena está contemplada nos mecanismos de financiamento do SUS. O financiamento dos Distritos
Sanitários Especiais Indígenas deverá ser de acordo com o montante de população, situação epidemiológica e
características de localização geográfica.
(Of. El. nº 38)
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ANEXO 04
Recomendação MPF/SP nº 17/2020

Inquérito Civil nº. 1.34.001.002557/2020-93

RECOMENDAÇÃO MPF/SP N.º 17/2020

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República
signatária, no exercício de suas funções constitucionais e legais, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, na forma do artigo 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público,
dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as
medidas necessárias à sua garantia (artigo 129, inciso II, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público
defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas (artigo 129,
inciso V, da Constituição Federal), e que, nos termos do artigo 5º, inciso III, “e”, da Lei
Complementar n.º 75/1993, é função institucional do Ministério Público da União a
defesa dos direitos e interesses coletivos, especialmente das comunidades
indígenas, da família, da criança, do adolescente e do idoso;
CONSIDERANDO que é fato notório a declaração pública de
PANDEMIA em relação ao chamado COVID-19, novo coronavírus, pela Organização
Mundial de Saúde – OMS, de 11 de março de 2020, bem como a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da OMS, de 30 de janeiro
de 2020;
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CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde do Brasil declarou
situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional em 3 de
fevereiro de 2020 (Portaria MS nº. 188/2020);
CONSIDERANDO que foi editada a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, com vigência restrita ao período de decretação de estado de
emergência de saúde pública de importância internacional pela OMS (artigo 1º), ante
a premente crise sanitária e a necessidade de responder rapidamente a qualquer
ameaça real que o COVID-19 possa oferecer em território nacional;
CONSIDERANDO que a Lei nº 13.987, de 7 de abril de 2020,
alterou a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter
excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), durante o período de suspensão
das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, aos pais ou
responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica;
CONSIDERANDO que o Governo do Estado de São Paulo
também decretou, através do Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020,
a medida de quarentena em todo o Estado, de maneira a evitar a possível
contaminação ou propagação do coronavírus, passando a vigorar, por enquanto, de
24 de março a 22 de abril do corrente ano;
CONSIDERANDO que a Prefeitura de São Paulo, por meio do
Decreto Municipal nº 59.291, de 20 de março de 2020, declarou o estado de
calamidade pública no Município de São Paulo para enfrentamento da pandemia
decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO que as especificidades imunológicas e
epidemiológicas tornam os povos indígenas particularmente suscetíveis ao novo
coronavírus, sobretudo tendo em vista que doenças respiratórias são uma das
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principais causas de óbitos entre estes povos1;
CONSIDERANDO
que,
através
do
Ofício
nº
13/2020/DASI/SESAI/MS, encaminhado pela Secretaria Especial de Saúde Indígena
- SESAI em 16 de março de 2020 para a Presidência da Fundação Nacional do Índio
- FUNAI, reconhece-se a vulnerabilidade das populações indígenas às doenças
respiratórias e se recomenda que sejam adotadas medidas restritivas à entrada de
pessoas em todos os territórios indígenas, em função do risco de transmissão do novo
coronavírus, exceto para os profissionais dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas
- DSEI2;
CONSIDERANDO que a Portaria SESAI/MS nº 36, de 1º de abril
de 2020, que institui o Comitê de Crise Nacional, composto por outros dois
subcomitês, o Comitê de Crise Central, que funcionará no âmbito da própria SESAI,
e os comitês de crise distritais, a serem instituídos em cada um dos 34 DSEIs;
CONSIDERANDO que a Convenção nº 169 da Organização
Internacional do Trabalho – OIT reconhece aos povos e comunidades tradicionais a
assunção e o controle de suas próprias instituições, formas de vida e seu
desenvolvimento econômico, bem como prevê aos governos o dever de adotar as
medidas especiais, não contrárias aos desejos expressos livremente por esses povos,
que sejam necessárias para salvaguardar seus membros, instituições, bens, culturais
e meio ambiente (art. 4º);
CONSIDERANDO o disposto no artigo 6º, itens 1, a e 2, da
Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, que asseguram
aos povos indígenas o direito de serem consultados sobre todas as medidas
legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente;
CONSIDERANDO que a implementação da Política Nacional de
Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, aprovada pela Portaria do Ministério da
Saúde n.º 254, de 31 de janeiro de 2002, requer a adoção de um modelo
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2015/abril/22/Boletim-raca-cor-09-04-15-v2.pdf (acesso
em 15/04/2020).
2 http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/Recomendacao6CCRMPFindiosisolados.pdf.pdf
1
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complementar e diferenciado de organização dos serviços – voltados para a proteção,
promoção e recuperação da saúde -, que garanta aos índios o exercício de sua
cidadania nesse campo;
CONSIDERANDO que, na data de 24 de março de 2020, a
comunidade da T.I. Jaraguá (Terra Indígena Jaraguá), por meio de sua liderança,
manifestou sua preocupação quanto a situação da comunidade, destacando ações
que consideram essenciais e imediatas diante da Pandemia do COVID19;
CONSIDERANDO que, na data de 03 de abril de 2020, a
comunidade da T.I. Tenondé Porã, manifestou a sua grande preocupação com a
comunidade, considerando importante o planejamento de ações imediatas para a
contenção da transmissão de COVID-19 nas comunidades indígenas;
CONSIDERANDO que foi instaurado o inquérito civil em
epígrafe no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, inicialmente em
razão de petição apresentada pela Comunidade da Terra Indígena Jaraguá, tendo em
vista sua legítima preocupação com a situação vivida na capital de São Paulo em
decorrência da pandemia do COVID-19;
CONSIDERANDO que o inquérito civil em epígrafe teve seu
objeto ampliado para as aldeias no interior das seguintes Terras Indígenas
demarcadas e em fase de correção de limites no Município de São Paulo: Tenondé
Porã/Krucutu e Jaraguá, para que a adoção de providências seja abrangente e
uniforme no tocante às medidas de saúde indígena por motivo do COVID-19 na
capital de São Paulo;
CONSIDERANDO que, diante do cenário de gravíssimo
adoecimento pandêmico, que coloca em situação de grave risco e de iminente perigo
público a sociedade brasileira, incumbe aos poderes públicos a implementação de
formas solidárias de cuidado para com os setores populacionais mais vulneráveis,
entre os quais se inserem as populações tradicionais, devendo as medidas serem
abrangentes a todos os indígenas da capital.
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CONSIDERANDO que aspectos socioculturais de alguns povos
indígenas, como concepção ampliada de família e de núcleo doméstico, habitação
em casas coletivas e o compartilhamento de utensílios, podem facilitar o contágio
exponencial da doença nas aldeias;
CONSIDERANDO a expedição dos ofícios ao i) Coordenador
da DSEI Litoral Sul - DSEI3, ii) ao Secretário da SESAI4, iii) ao Chefe de Coordenação
Técnica Local da FUNAI em São Paulo5, iv) a Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social de São Paulo6, v) ao Superintendente do Hospital São Paulo,
Hospital Universitário da UNIFESP7 e iv) ao Secretário Estadual de Saúde do Estado
de São Paulo8, para que prestassem, respectivamente nas esferas de suas
atribuições administrativas, informações sobre as medidas concretas adotadas, em
articulação com a Municipalidade de São Paulo, inclusive para que os indígenas da
cidade de São Paulo utilizem as instalações da SESAI, a virem acompanhadas dos
respectivos documentos comprobatórios;
CONSIDERANDO a existência do Ambulatório do Índio do
Hospital São Paulo da UNIFESP como referência no atendimento à saúde indígena,
especialmente devido ao atendimento de indígenas vindos de outras regiões do Brasil
para tratamento de saúde nesta capital de São Paulo;
CONSIDERANDO que, até o presente momento, foram
recebidos apenas esclarecimentos quanto às medidas concretas adotadas em
relação à situação da população indígena em decorrência da pandemia do COVID19 da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, do
Coordenador Técnico Local da FUNAI em São Paulo e da UNIFESP, quedando-se as
OFÍCIO n.º 3130/2020 PR/SP – 00033738/2020
OFÍCIO n.º 3131/2020 PR/SP – 00033741/2020
5 OFÍCIO n.º 3133/2020 PR/SP – 00033744/2020
6 OFÍCIO n.º 3134/2020 PR/SP – 00033745/2020
7
OFÍCIO n.º 3137/2020 PR/SP – 00033748/2020
8
OFÍCIO n.º 3136/2020 PR/SP – 00033747/2020
3
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demais instituições inertes;
CONSIDERANDO o teor do Parecer Técnico nº 515/2020
(Terra Indígena Jaraguá) e do Parecer Técnico nº 532/2020 (Terra Indígena
Tenondé Porã), produzidos pelos antropólogos da Assessoria Nacional de
Antropologia – ANPA do Centro Nacional de Perícias – SPPEA do Ministério Público
da União, especialmente elaborados como arcabouço técnico e documental a
subsidiar os trabalhos finalísticos do Ministério Público Federal no presente
procedimento;
CONSIDERANDO a prerrogativa conferida ao Ministério Público
para expedir RECOMENDAÇÕES, no exercício da defesa dos valores, interesses e
direitos da coletividade, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito e aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe
promover, fixando prazo para a adoção das providências cabíveis (artigo 6º, inciso
XX, da Lei Complementar nº 75/1993);
E CONSIDERANDO, por fim, o disposto na Resolução CNMP
nº 164, de 28 de março de 2017, que disciplina a expedição de recomendações pelo
Ministério Público brasileiro, que estabelece, dentre outras diretrizes, a possibilidade
de a recomendação poder ser dirigida, de maneira preventiva ou corretiva, preliminar
ou definitiva, a qualquer pessoa, física ou jurídica, de direito público ou privado, que
tenha condições de fazer ou deixar de fazer alguma coisa para salvaguardar
interesses, direitos e bens de que é incumbido o Ministério Público, resolve:
RECOMENDAR:
1. À Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI, do
Ministério da Saúde, à Fundação Nacional do Índio FUNAI, ao Governo do Estado de São Paulo
(Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Estadual
de Educação) e à Prefeitura do Município de São Paulo
(Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal
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de Educação e Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social):
1.1) A elaboração de Plano de Contingência Emergencial
Intersetorial, prevendo e executando um conjunto de medidas de proteção, diante
da pandemia do novo coronavírus – COVID-19, que garanta o regular e continuado
funcionamento dos equipamentos e serviços públicos que atendam aos indígenas da
capital, estabelecendo o constante diálogo entre todas as entidades envolvidas,
especialmente a Secretaria de Saúde Indígena/Ministério da Saúde, a FUNAI, a
Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD/SES-SP) do Governo do Estado de
São Paulo e a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de São Paulo;
1.2) A estruturação de programa de segurança alimentar, com
aplicabilidade imediata, promovendo a interlocução entre a Secretária Estadual de
Educação – SEE e a Secretaria Municipal de Educação - SME, possibilitando o
recebimento de alimentos nas escolas indígenas pelos núcleos familiares, garantindo
a merenda escolar e demais refeições por meio da distribuição de cestas básicas,
com integração aos órgãos municipais (Centro de Referência em Assistência Social
– CRAS e Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - ) com
adoção das cautelas de seleção dos produtos alimentares compatíveis com a dieta
guarani, bem como de higienização dos produtos e de modo que os indígenas não
tenham que se deslocar à cidade; e
1.3) A completa cobertura vacinal dos moradores das duas
Terras Indígenas contra gripe H1N1, com caráter de urgência, bem como a
atualização das vacinas contra outras doenças abrangendo toda a população
indígena da capital de São Paulo.
2. À Secretaria Especial de Saúde Indígena/ SESAI, ao
Distrito Sanitário Especial Indígena/DSEI:
2.1) A realização imediata de testes na totalidade da população
indígena, de modo a adotar as necessárias medidas de isolamento e evitar a
disseminação da COVID-19, bem como dos pacientes hospedados na CASAI e seus
acompanhantes;
7
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2.2) O provimento de equipes multidisciplinares de saúde, com
a realização de contratações emergenciais ante a evidente lacuna de profissionais
atualmente em atividade, incluindo os agentes indígenas de saúde, agentes
indígenas de saneamento e agentes indígenas ambientais, fornecendo todos os
equipamentos de proteção individual - EPI recomendados pela Organização Mundial
de Saúde, em quantidade adequada e mediante instruções de uso e descarte
corretos;
2.3) O apoio, pela SESAI, de ações para garantir a segurança
alimentar de todos os núcleos familiares indígenas, especialmente daqueles que
dependem do artesanato para sobreviver e de outras que se encontrem sob risco de
ter sua subsistência comprometida, de modo que permaneçam nas aldeias sem se
deslocar à cidade, por meio da entrega de cestas de alimentos e kits de higiene;
2.4) A garantia da presença periódica das equipes de saúde nas
aldeias, havendo a intensificação de sua frequência, possibilitando a identificação
precoce de casos suspeitos e confirmados de infecção por coronavírus;
2.5) A realização de visitas domiciliares pelas equipes de saúde,
para identificar, por meio da busca ativa, os casos suspeitos e adotar as medidas de
isolamento e tratamento, conforme o caso;
2.6) A preparação da sede do escritório regional da SESAI,
localizado no bairro do Paraíso, nesta Capital, conforme
solicitado expressamente pelas lideranças indígenas, e
considerado viável pela equipe técnica em antropologia
deste Ministério Público Federal, com a finalidade de
recepcionar os indígenas com sintomas da doença, com ou
sem diagnóstico confirmado de COVID-19, garantindo seu
isolamento adequado, bem como o apoio ao atendimento
dos quadros de baixa complexidade; e
2.7) A identificação dos núcleos indígenas em São Paulo,
Capital, que recebem atendimento de saúde em Unidades Básicas de Saúde
localizadas em bairros fora das áreas indígenas, onde têm contato com populações
8
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não indígenas, garantindo que esses núcleos recebam a visita de equipes de saúde
in loco;
2.8) A superação da dificuldade do isolamento domiciliar,
criando e equipando adequadamente espaços públicos (escola, centros de cultura
etc.) para os isolamentos necessários no contexto das aldeias integrantes das Terras
Indígenas Tenondé Porã e Jaraguá; e
2.9) Determinar a preparação da CASAI para oferecer o
acolhimento necessário aos casos de isolamento, bem como a capacitação das
equipes de saúde na identificação rápida de casos que necessitem atendimento
hospitalar, garantindo o fluxo necessário para remover os casos necessários aos
hospitais de referência;
2.10) Estabeleça cooperação institucional com a UNIFESP para
que, por meio da expertise dos profissionais de saúde com atuação no Ambulatório
do Índio, viabilize ações a fim de promover um reforço na capacitação das equipes de
saúde que atuam em contato direto com os moradores das Terras Indígenas Tenondé
Porã/Krucutu e Jaraguá, no sentido de promover treinamento com orientações e
supervisão para os modos peculiares de abordagem na área de saúde,
nomeadamente no que se refere à pandemia COVID-19.
2.11) A apresentação de informações a cada 15 (quinze) dias,
durante o prazo de 06 (seis meses), de relatórios que apresentem as medidas
efetivamente tomadas por cada órgão público, bem como indiquem dados atualizados
das condições das Terras Indígenas em São Paulo, em relação à prevenção e
combate à pandemia do COVID-19 nas aldeias indígenas do Município de São Paulo;
3. À Fundação Nacional do Índio/FUNAI:
3.1) O cumprimento e a fiscalização das medidas de isolamento
comunitário das aldeias das Terras Indígenas localizadas em São Paulo/SP, que
incluem a suspensão de circulação de pessoas estranhas no interior das Terras
Indígenas Jaraguá e Tenondé Porã, já adotadas pelas comunidades e determinadas
pela FUNAI, de modo a evitar a invasão de estranhos e incursões dos indígenas pelos
9
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bairros do entorno ou pelo centro urbano para aquisição de alimentos, adotando
medidas de logística que visem a suprir o abastecimento;
3.2) A promoção de diálogos constantes com os indígenas, com
ênfase na necessidade de tradução na língua materna dos Guarani, sobre a
importância da intensificação das medidas de higiene, como lavagem constante das
mãos, bem como de evitar o compartilhamento de utensílios domésticos (pratos,
copos, talheres, cuias) e rituais como o petyngua (cachimbo) para evitar a
disseminação do coronavírus, bem como, escutar as lideranças indígenas e
profissionais de saúde indígena a fim de avaliar a eficácia das medidas implantadas
e definir outras que se mostrarem necessárias;
3.3) A realização de levantamento atualizado sobre a
necessidade de distribuição de cestas de alimentos nas TI Jaraguá e TI Tenondé
Porã, incluindo a análise das campanhas de doação de alimentos e itens de higiene
já em curso desde março do corrente ano, especificamente destinadas ao
atendimento emergencial da pandemia; e
3.4) A distribuição das cestas básicas de alimentos e insumos
básicos de higiene pessoal, coletiva e ambiental (sabão, sabonete e álcool em gel),
garantindo que a mesma seja realizada em conformidade com as orientações
constantes do item 3 da Nota Técnica nº. 01/2020 - DASI/SESAI/MS SEI/MS, de
29/03/2020, promovendo integração aos órgãos municipais (Centro de Referência em
Assistência Social – CRAS e Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social de São Paulo);
3.5) A identificação e o apoio às famílias que fazem jus ao
auxílio emergencial de R$ 600,00 (seiscentos reais) para a adoção das providencias
de cadastramento e de recebimento do benefício, com a cautela de se adotar medidas
que evitem o deslocamento forçado dos indígenas para as cidades a fim de receber
o referido benefício.
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4. À Secretaria Municipal de Educação de São Paulo SME:
4.1) A apresentação de um plano de distribuição das merendas
escolares para as crianças indígenas no período da suspensão de aulas nos Centro
de Educação e Cultura Indígena - CECIs, conforme disposto na Lei nº 11.947, de 16
de junho de 2009.
5. À Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo – SABESP:
5.1) A promoção de ações de saneamento básico urgentes para
acesso à água potável, com coordenação da SESAI e participação da comunidades
indígenas envolvidas, como a instalação emergencial de cavaletes-hidrômetros para
distribuir água potável aos núcleos residenciais nas aldeias indígenas localizadas no
Município de São Paulo que sofrem com escassez hídrica (Terras Indígenas do
Jaraguá e Tenondé Porã).
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL adverte que a presente
Recomendação dá ciência e constitui em mora os destinatários quanto às
providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas
implicar o manejo de todas as medidas administrativas e ações judiciais cabíveis
contra os que se mantiverem inertes.
Nesse passo, com fundamento no art. 8º, II, da Lei
Complementar nº 75/93, requisita-se, desde logo, que Vossas Senhorias informem,
em até 48 (quarenta e oito) horas, se acatarão ou não a presente Recomendação, e,
em qualquer hipótese de negativa, os respectivos fundamentos.
Em caso de acatamento desta Recomendação, deverão os
Recomendados, no mesmo prazo, informar quais medidas vêm sendo adotadas em
relação ao controle da pandemia provocada pela disseminação do COVID-19,
apresentando ações de política de saúde pública, resolutiva e interinstitucional em
relação à população indígena no Município de São Paulo, apresentando, ainda,
cronograma para o total atendimento às medidas ora recomendadas.
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Proceda-se à disponibilização desta recomendação no portal
eletrônico do MPF, nos termos do artigo 23 da Resolução CSMPF nº 87, de 6 de abril
de 2010.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
(assinado eletronicamente)
SUZANA FAIRBANKS OLIVEIRA SCHNITZLEIN
Procuradora da República
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ANEXO 05
ACP DPU covid TI Jaraguá Tenonde Porã

Justiça Federal da 3ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico

24/04/2020

Número: 5007226-81.2020.4.03.6100
Classe: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL
Órgão julgador: 22ª Vara Cível Federal de São Paulo
Última distribuição : 24/04/2020
Valor da causa: R$ 10.000,00
Assuntos: Direitos Indígenas, COVID-19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? SIM
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes

Procurador/Terceiro vinculado

DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO (AUTOR)
MUNICIPIO DE SAO PAULO(CAPITAL) (REU)
Documentos
Id.

Data da
Assinatura

Documento

31356 24/04/2020 16:55 inicial ACP saude covid TI Jaragua Tenonde Pora
484

Tipo
Petição inicial - PDF
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ANEXO 06
Recomendação nº 05.20 Registro

São Paulo, 03/04/2020.

URGENTE: EMERGÊNCIA HUMANITÁRIA - PANDEMIA COVID-19 –
INSEGURANÇA ALIMENTAR - FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CESTAS
BÁSICAS E PRODUTOS DE HIGIENE - POVOS INDÍGENAS/SP

À Prefeitura Municipal de Registro
À Secretária Municipal de Assistência Social de Registro
Ao Conselho Deliberativo do Fundo Social Municipal de Registro

RECOMENDAÇÃO NUDDIR Nº 05/2020

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio de seu NÚCLEO
ESPECIALIZADO DE DEFESA DA DIVERSIDADE E DA IGUALDADE RACIAL
(NUDDIR); A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, por meio da DEFENSORIA
REGIONAL DE DIREITOS HUMANOS EM SÃO PAULO; presentadas pelos/as
Defensores/as Públicos/as subscritores/as e com fundamento no art. 5º, inciso VI,
alíneas “b”, “f” e “l”, combinado com o art. 53, inciso II, da Lei Complementar nº
988/2006, assim como no art. 4º, X e XI da Lei Complementar nº 80/1994; e O
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo Procurador da República
signatário, com fundamento no art. 127, caput, e art. 129, V da Constituição da
República, no art. 5º, III, “e”, e no art. 6º, VII, “c”, I, da Lei Complementar n.º
75/93,
CONSIDERANDO que é incumbência constitucional da Defensoria Pública, enquanto
instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, expressão e
instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a
promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e
extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos
necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal;
Rua Teixeira da Silva, 217 – 4º andar - São Paulo/SP – CEP: 04002-905 – Tel: (11) 94221-0426
nucleo.discriminacao@defensoria.sp.def.br

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público Federal a defesa dos povos
indígenas, assim como da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do 127, caput, e do art. 129, III e V, da
Constituição, entre os quais se inserem, conforme seu art. 6º, caput, a saúde e a
alimentação, além da proteção à maternidade e à infância, e da assistência aos
desamparados;
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil, constituída em Estado
Democrático de Direito, fundamenta-se no princípio da dignidade da pessoa humana
(art. 1º, III, CF);
CONSIDERANDO que a região do Vale do Ribeira, a qual compreende uma área de
2.830.666 hectares, abriga uma população de 481.224 habitantes, grande parcela
presente em aldeias indígenas, distribuídas entre diversos municípios paulistas;
CONSIDERANDO a Convenção nº 169/89 da Organização Internacional do Trabalho
sobre Povos Indígenas e Tribais, que, em seu artigo 23, dispõe: o “artesanato, as
indústrias rurais e comunitárias e as atividades tradicionais e relacionadas com a
economia de subsistência dos povos interessados, tais como a caça, a pesca com
armadilhas e a colheita, deverão ser reconhecidas como fatores importantes da
manutenção de sua cultura e da sua autosuficiência e desenvolvimento
econômico. Com a participação desses povos, e sempre que for adequado, os governos
deverão zelar para que sejam fortalecidas e fomentadas essas atividades”;
CONSIDERANDO o direito humano à alimentação adequada, contemplado pelo
artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, cuja definição foi ampliada
em outros dispositivos do Direito Internacional, como o artigo 11 do Pacto de
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Comentário Geral nº 12 da ONU;
CONSIDERANDO a aprovação, em 2010, da Emenda Constitucional nº 64, que
alterou a redação do artigo 6º da Constituição Federal para incluir, no rol de direitos
sociais fundamentais, o direito à alimentação;
CONSIDERANDO que o direito humano à alimentação adequada consiste no acesso
físico e econômico de todas as pessoas aos alimentos e aos recursos, como emprego
e terra, de modo contínuo e em conformidade com o contexto e as condições
culturais, sociais, econômicas, climáticas e ecológicas de cada pessoa, etnia, cultura
ou grupo social;
Rua Teixeira da Silva, 217 – 4º andar - São Paulo/SP – CEP: 04002-905 – Tel: (11) 94221-0426
nucleo.discriminacao@defensoria.sp.def.br

CONSIDERANDO que a segurança alimentar e nutricional constitui princípio da
Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais (Decreto nº 6.040 de 2007), compreendendo o direito ao acesso
regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, tendo
como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade
cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis;
CONSIDERANDO a declaração da OMS de estado de pandemia em relação ao novo
Coronavírus (COVID-19), datada de 11 de março de 2020; a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da Organização Mundial
da Saúde, de 30 de janeiro de 2020; a Declaração de Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional – ESPIN - veiculada pela Portaria n. 188/GM/MS, em 4 de
fevereiro de 2020; o reconhecimento do estado de calamidade pública pelo Decreto
Legislativo nº 06.20; o Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, que
reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 que
atinge o estado de São Paulo; e o Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de
2020, que decretou medida de quarentena no estado de São Paulo, consistente em
restrição de atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação
do coronavírus;
CONSIDERANDO que um instrumento importante para a garantia de direitos para
os grupos sociais vulneráveis é o Cadastro Único de Programas Sociais do Governo
Federal, pois a partir do Cadastro Único é possível identificar as famílias que devem
ser incluídas em programas sociais, como o Bolsa Família;
CONSIDERANDO que as famílias indígenas devem ser cadastradas no CadÚnico nos
casos em que passam por situações de insegurança alimentar e nutricional ou de
vulnerabilidade social, como é o caso, por exemplo, daquelas que não têm a
alimentação diária garantida; das que apresentam altos índices de desnutrição e
mortalidade infantil; das que apresentam altos índices de problemas de saúde entre
jovens, adultos e idosos; e das impossibilitadas de desenvolver atividades
autossustentáveis e/ou de desenvolvimento comunitário local, desde que haja
adesão voluntária do povo indígena ao programa social e a avaliação positiva do
grupo quanto às condições para recebimento dos benefícios sociais, como os de
transferência de renda;
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CONSIDERANDO o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Governo Federal,
ao qual o Estado de São Paulo aderiu no ano de 2013, que inclui a modalidade
Compra da Agricultura Familiar com Doação Simultânea (CPR Doação), consistente
em promover a inclusão social e econômica no campo por meio do fortalecimento da
agricultura familiar, permitindo que grupos em situação de vulnerabilidade, a
exemplo de povos indígenas, acessem alimentos gratuitamente;
CONSIDERANDO a existência do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), instituído a partir dos ditames da Lei nº 11.947/2009, que determina a
utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE - para alimentação escolar, por meio da
compra de produtos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de
suas organizações, priorizando, dentre outras, as comunidades tradicionais;
CONSIDERANDO que tanto as medidas de isolamento social prolongado quanto o
provável aumento vertiginoso das taxas de desemprego em virtude da iminente
recessão econômica causada pela pandemia tendem a afetar e restringir os meios de
sobrevivência e obtenção de renda pela população economicamente ativa das
aldeias indígenas, as quais dependem da venda de artesanatos em feiras, da
visitação de turistas, da roça de subsistência e da merenda escolar, agravando o já
preocupante quadro de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional;
CONSIDERANDO a Representação nº 20200024764, encaminhada pelo Conselho
Indigenista Missionário (CIMI) ao Ministério Público Federal no dia 27 de março de
2020, na qual se solicita a apuração das condições saúde e de subsistência nas Terras
Indígenas no estado de São Paulo e se pede providências para garantir segurança
alimentar às famílias indígenas, grande parte desprovidas de renda em razão da
interrupção de atividades de turismo de base comunitário e venda de artesanato;
CONSIDERANDO a presença no município de Registro da Aldeia Indígena Tupã
Reko/Votupoca, a qual conta com 06 famílias que necessitam com urgência de cestas
básicas, produtos de higiene e limpeza;

RECOMENDAM A ESTE MUNICÍPIO a adoção imediata das seguintes medidas:
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1. A distribuição de cestas básicas e produtos de higiene pessoal e limpeza para
a Aldeia Indígena Tupã Reko, situada no Votupoca, tomando as cautelas
necessárias para que os alimentos contidos nas cestas sejam
prioritariamente produzidos por meio da agricultura familiar e não
industrializados, bem como adotando cuidados para que todos os itens
entregues sejam adequadamente higienizados e para que as equipes
responsáveis pela entrega façam uso dos equipamentos de proteção
individual (EPIs);
2. A elaboração de plano, em conjunto com o povo indígena, visando à inclusão
de famílias indígenas no Cadastro Único (CadÚnico), requisitando, se
necessário, apoio dos Distritos Sanitários Especiais (DSEIS), por seus pólosbase de Registro/SP e de Miracatu/SP, que, em muitos casos, já dispõem de
diagnósticos sobre a situação nutricional e de saúde desses povos,
priorizando-se aquelas que eventualmente já se encontrem na lista de
espera, como forma de ampliar o número de potenciais beneficiários dos
programas emergenciais de transferência de renda implementados pelo
governo federal;
3. Assegure a continuidade do PNAE, em que pese a suspensão das aulas,
verificando-se, por meio de ação articulada com a Coordenação estadual e
municipal do programa, com as Secretarias Municipais de Saúde e Educação,
e com o Conselho de Alimentação Escolar, a viabilidade de se efetivar a
transferência direta de parcela dos recursos do PNAE para as famílias dos/as
alunos/as matriculados/as na rede pública de educação básica ou ao menos a
continuidade da oferta das merendas escolares, eis que integram a rotina
alimentar dessas famílias, assegurando que as soluções sejam coordenadas e
baseadas na realidade local;
4. A criação de Comitê Municipal de Emergência para combate à fome em
diálogo com o Fundo Social, as organizações de assistência social que
atendem os grupos de risco e as de longa permanência, doadores/as e
instituições.
Por fim, aguarda-se resposta à presente recomendação dentro do prazo de 2
dias, solicitando-se o envio por escrito através de correio eletrônico
(endereço de e-mail localizado no rodapé deste ofício), eis que os serviços de
assistência jurídica integral e gratuita garantidos à população vulnerável
pelos órgãos signatários, em razão da pandemia do novo Coronavírus, estão
sendo prestados, prioritariamente, de forma remota.
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Quanto à eficácia da presente Recomendação, informa-se: a) que é meio
extrajudicial voluntário e amigável de prevenção de litígio, consubstanciando
meio de instar a solução do problema sem sobrecarregar o Poder Judiciário;
b) constitui em mora o destinatário quanto às providências recomendadas,
prevenindo responsabilidades; c) constitui elemento probatório em sede de
ações cíveis ou criminais, registrando-se ainda que a manutenção de ação ou
omissão ilegais em desconformidade com a presente Recomendação poderá
implicar o manejo de todas as medidas administrativas e ações judiciais
cabíveis para responsabilização civil, criminal e administrativa.
No mais, aproveita-se o ensejo para renovar votos de elevada estima e
consideração e informar que as instituições subscritoras estão à disposição
para auxiliar no que for necessário.

ANDREW TOSHIO HAYAMA
Defensor Público do Estado de São Paulo
Membro do Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial
Conselheiro Estadual dos Povos Indígenas

ISADORA BRANDÃO ARAUJO DA SILVA
Defensora Pública do Estado de São Paulo
Coordenadora do Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade
Racial
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VINICIUS CONCEIÇÃO SILVA SILVA
Defensor Público do Estado de São Paulo
Coordenador do Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade
Racial

JOÃO PAULO DORINI
Defensor Público Federal
Defensor Regional de Direitos Humanos em São Paulo

VIVIANE CEOLIN DALLASTA DEL GROSSI
Defensora Pública Federal
Defensora Regional de Direitos Humanos em São Paulo

YURI CORRÊA DA LUZ
Procurador da República em Registro/SP
Ministério Público Federal
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ANEXO 07
Portaria nº 418/PRES/FUNAI, dia 17 de março de 2020

03/08/2020

PORTARIA Nº 418, DE 17 DE MARÇO DE 2020 - PORTARIA Nº 418, DE 17 DE MARÇO DE 2020 - DOU - Imprensa Nacional

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 26/03/2020 | Edição: 59 | Seção: 1 | Página: 98
Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública/Fundação Nacional do Índio

PORTARIA Nº 418, DE 17 DE MARÇO DE 2020
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto nº. 9.010, de 23/03/2017, combinado com o Decreto n.º
7.689, de 02/03/2012, e com a Portaria CC-PR nº 2.061, de 19 de julho 2019; e
CONSIDERANDO o Parecer de Força Executória que encaminha a sentença proferida pelo D.
Juízo da 1ª Vara Federal de Guaíra nos autos da Ação Civil Pública n.º 5001048-25.2018.04.7017, no dia
17/02/2020, resolve:
Art. 1º Declarar a nulidade do processo administrativo de identiﬁcação e delimitação da Terra
Indígena Tekoha Guasu Guavirá, localizada nos municípios de Guaíra, Altônia e Terra Roxa, no estado do
Paraná, instaurado pelas Portarias nº 136/PRES, de 06/02/2009 e nº 139/PRES, de 17/02/2014, e
aprovado por meio do Despacho nº 02, de setembro de 2018, publicado no Diário Oﬁcial da União nº 198,
Seção 1, Folhas 29 a 34, do dia 15 de outubro de 2018, desde seu início, incluindo a nulidade total do RCID
já publicado, em atendimento a decisão judicial proferida no dia 17 de fevereiro de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certiﬁcada.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-418-de-17-de-marco-de-2020-249801671
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ANEXO 08
Recomendação MPF nº 11/2020

PR-DF-00025354/2020

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Recomendação nº 11/2020-MPF

01. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da procuradora da República
V da Constituição da República; art. 5º, inciso III, alínea “e”, art. 6º, inciso VII, alínea “c”, I,
todos da Lei Complementar n.º 75/93 e demais dispositivos pertinentes a este ato; bem como:
02. CONSIDERANDO a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, declarada pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da pandemia causada pelo SARS-CoV-2 (novo coronavírus);
03. CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde do Brasil declarou situação Emergência de
Saúde Pública de Importância Internacional em 3 de fevereiro de 2020 (Portaria MS nº.
188/2020);
04. CONSIDERANDO a promulgação da Lei nº. 13.989/2020 que “dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus responsável pelo surto de 2019”;
05. CONSIDERANDO que no Brasil o vírus já atinge todos os Estados da federação, sendo
registrados 5.717 casos e 201 mortes até o dia 1º de abril de 2020;
06. CONSIDERANDO que as especificidades imunológicas e epidemiológicas tornam os
povos indígenas particularmente suscetíveis ao novo coronavírus, sobretudo tendo em vista
que doenças respiratórias são uma das principais causas de óbitos entre estes povos:
Historicamente, observou-se maior vulnerabilidade biológica dos povos indígenas a viroses, em especial às infecções respiratórias. As epidemias e os elevados índices de mortalidade pelas doenças transmissíveis contribuíram de forma significativa na redução do número de indígenas que vivem no território brasileiro. As doenças do aparelho respiratório ainda continuam sendo a principal causa de mortalidade infantil na população indígena (SESAI, Plano de Contingência Nacional
1
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signatária, no exercício das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 127, caput, e art. 129,

para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) em Povos
Indígenas);
07. CONSIDERANDO que aspectos socioculturais de alguns povos indígenas, como concepção ampliada de família e de núcleo doméstico, habitação em casas coletivas e o compartilhamento de utensílios, podem facilitar o contágio exponencial da doença nas aldeias1;
08. CONSIDERANDO, ainda, que a situação de especial vulnerabilização social e econômica a que estão submetidos os povos indígenas no país, bem como que as dificuldades logísticas de comunicação e de acesso aos territórios agravam o risco de genocídio indígena;

versos momentos da história do país, com dezenas de casos de genocídios provocados por epidemias registrados em documentos oficiais, como o relatório da Comissão Nacional da Verdade de 2014 e o relatório Figueiredo de 1967;

10. CONSIDERANDO que a FUNAI, até o momento, não divulgou plano de ação para
prevenção e tratamento da Covid-19 entre os povos indígenas;
11. CONSIDERANDO que a Constituição Federal dispõe que a saúde é um direito social de
todos e dever do Estado, devendo ser garantida “mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (artigo 6º c/c 196);
12. CONSIDERANDO que os cuidados com a saúde são de competência comum da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que devem conjugar recursos financeiros,
tecnológicos, materiais e humanos (Constituição Federal, art. 23, II; art. 30, VII e Lei nº.
8.080/1990, art. 7º, XI);
13. CONSIDERANDO que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único”, cujas diretrizes são a descentralização, o atendimento integral e a participação da comunidade (Constituição Federal, art. 198);
14. CONSIDERANDO que o Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído por um conjunto
de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e entes públicos federais, estaduais e municipais, da administração pública direta e indireta, obedecendo aos princípios da universalidade
e igualdade da assistência à saúde, dentre outros (Lei nº. 8.080/1990, art. 4º e 7º, I e IV);

1

Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52030530>.
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09. CONSIDERANDO que viroses respiratórias foram vetores do genocídio indígena em di-

15. CONSIDERANDO que “para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias” decorrentes de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa
da União, Estados e Municípios poderá requisitar bens e serviços de pessoas físicas ou jurídicas, assegurando-lhes indenização (Lei nº. 8.080/1990, art. 15);
16. CONSIDERANDO que a “Lei do SUS” (Lei nº. 8.080/1990), com as alterações promovidas pela Lei nº. 9.836/1999, instituiu o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, componente
do Sistema Único de Saúde, cujas ações e serviços de saúde são voltados para o atendimento
dos povos indígenas em todo território nacional, coletiva ou individualmente (artigos 19-A e
19-B);

ada, que respeite suas especificidades e práticas tradicionais e que contemple “aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional” (artigo 19-F);
18. CONSIDERANDO que a Convenção nº. 169 da Organização Internacional do Trabalho,
ratificada pelo Brasil, prevê em seu artigo 25.2 que a política diferenciada de saúde indígena
deve considerar as “condições econômicas, geográficas, sociais e culturais”, assim como os
“métodos de prevenção, práticas curativas e medicamentos tradicionais” dos povos indígenas;
19. CONSIDERANDO a criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena - SESAI (Lei nº.
12.314/2010);
20. CONSIDERANDO que em nível local cabe aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas
(DSEI) e Polos Base – órgãos superiores da estrutura da SESAI – a promoção “de ações es-

pecíficas em situações especiais”, a exemplo do combate de epidemias, surtos, dentre outras intempéries (Portaria MS nº. 254/2002);
21. CONSIDERANDO que o SUS serve como retaguarda e referência ao Subsistema de
Atenção à Saúde Indígena, devendo adaptar sua estrutura e organização de forma a propiciar
a integração e o atendimento necessário em todos os níveis (artigo 19-G, §2º);
22. CONSIDERANDO, nesse sentido, que o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena desenvolve serviços e políticas de atenção básica ou primária em saúde para os povos indígenas,
primordialmente em seus territórios tradicionalmente ocupados, referenciando os casos de
média e alta complexidade para os hospitais do SUS administrados por Estados e Municípios;
3
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17. CONSIDERANDO que os povos indígenas têm direito a uma política de saúde diferenci-

23. CONSIDERANDO que foi instituído o Incentivo para a Atenção Especializada aos Povos Indígenas (IAE-PI) que visou qualificar os serviços de saúde de média e alta complexidade oferecidos aos usuários indígenas por meio de repasses financeiros a entes estaduais e municipais e a estabelecimentos ambulatoriais e hospitalares (Portaria MS nº. 2.663/2017);
24. CONSIDERANDO que, nos casos em que há demanda por atendimento de média e alta
complexidade, as Casas de Saúde Indígena recebem os usuários referenciados vindos das aldeias, e o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deve adotar procedimentos de referência,
contrarreferência e acompanhamento dos usuários encaminhados à rede do SUS, garantindo o
respeito às restrições e prescrições alimentares, acompanhamento por parente ou intérpretes,
nais (Decreto nº. 3.156/1999, art. 2º, parágrafo único, e Portaria MS nº. 254/2002 – Políti-

ca Nacional de Saúde Indígena);
25. CONSIDERANDO que as Secretarias Estaduais e Municipais “devem atuar de
forma complementar na execução das ações de saúde indígena”, sendo “indispensável
a integração das ações nos programas especiais, como a imunização, saúde da mulher e
da criança, vigilância nutricional, controle da tuberculose, malária, doenças sexualmente
transmissíveis e aids, entre outros, assim como nos serviços de vigilância epidemiológica e sanitária a cargo dos gestores estaduais e municipais do SUS” (Portaria MS nº.
254/2002 – Política Nacional de Saúde Indígena);
26. CONSIDERANDO que os órgãos e entes, no âmbito de suas atribuições compartilhadas
ou específicas, devem atuar em perfeita complementariedade, cooperação e integração,
em consonância com a Constituição Federal, a legislação do SUS e a Política Nacional de
Saúde Indígena (Portaria MS nº. 254/2002);
27. CONSIDERANDO que o cenário, acima descrito, de risco de genocídio dos povos indígenas reclama ações emergenciais dos órgãos e entes públicos, SESAI, União, Estados e
Municípios, de forma complementar, coordenada e integrada, sobretudo na prevenção da
disseminação da doença entre os povos indígenas, mas também na garantia do pleno atendimento, evitando a ocorrência de “pontos cegos” e a evolução dos casos eventualmente constatados decorrente da demora no atendimento;
28. CONSIDERANDO que a SESAI, diante deste cenário, expediu uma série de notas informativas, ofícios circulares, recomendações e orientações às Equipes Multidisciplinares de
4
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acolhimento adequado, dentre outras medidas de respeito à diversidade e às práticas tradicio-

Saúde Indígenas, DSEI, Polos Base e CASAI acerca da prevenção e do tratamento da Covid19, da assepsia e do uso de equipamento de proteção individual, dos procedimentos de ações
de vigilância, dos protocolos de manejo clínico, da notificação, dos fluxos nas referências do
SUS, dentre outras informações (Nota informativa nº. 2/2020-COGASI/DASI/SESAI/MS,
Nota Informativa nº. 6/2020-COGASI/DASI/SESAI/MS, Ofícios Cirulares nº 1/2020/DASI/
SESAI/MS, nº 2/2020/DASI/SESAI/MS, nº 3/2020/DASI/SESAI/MS e nº 27/2020/COGASI/
DASI/SESAI/MS);
29. CONSIDERANDO que a SESAI divulgou o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) em Povos Indígenas e os Informes Técnicos
mento das aldeias e da permanência nas CASAI aos casos emergenciais e de acompanhamento absolutamente necessários, com o propósito de reduzir a circulação dos indígenas nas cidades e evitar exposição ao contágio;
30. CONSIDERANDO que a SESAI instituiu o Comitê de Crise para planejamento, coordenação, execução, supervisão e monitoramento dos impactos da Covid-19 sobre os povos indígenas (Portaria SESAI nº. 16/2020);
31. CONSIDERANDO que estas medidas de informação e de gestão devem estar à altura da
magnitude do risco de contágio e de genocídio;
32. CONSIDERANDO que os Polos Base devem dispor de insumos laboratoriais para diagnóstico da Covid-19;
33. CONSIDERANDO que a não realização de testes poderá obrigar os indígenas a permanecerem em quarentena nas cidades, o que nem sempre se revela possível, bem como aumenta
o risco de contágio exponencial nas aldeias;
34. CONSIDERANDO que muitas aldeias não dispõem de equipamento de comunicação, o
que pode prejudicar a remoção de emergência e/ou obrigar os indígenas ou Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena a se deslocarem a outras aldeias em caso de suspeita de infecção
pelo novo coronavírus, aumentando a probabilidade de disseminação do vírus;
35. CONSIDERANDO que muitas aldeias não estão acobertadas por contratos de frete aéreo,
terrestre ou fluvial, o que pode inviabilizar remoções de emergência em caso de suspeita de
contágio pelo novo coronavírus, aumentando os riscos de evolução do quadro e de disseminação do vírus nas aldeias;
5
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nº. 1, 2 e 3/2020 com previsão, dentre outras medidas, da restrição das remoções e desloca-

36. CONSIDERANDO que o Ofício Circular nº 37/2020/SESAI/GAB/SESAI/MS expedido
pela SESAI autoriza os DSEI a adquirirem insumos para a prevenção e tratamento da Covid19 mediante dispensa de licitação, nos termos da Lei nº. 13.979/2020 e da Medida Provisória
nº. 926/2020, no entanto exige um rito que pode inviabilizar a aquisição célere dos materiais
necessários:

37. CONSIDERANDO que o referido ofício não menciona aquisição de insumos laboratoriais para diagnóstico rápido da Covid-19 ou de equipamentos de comunicação ou de transporte;
38. CONSIDERANDO que este Ministério Público Federal, em diversos estados federativos,
vem conseguindo destinar recursos orçamentários aos DSEI, para serem aplicados precisamente na prevenção e no tratamento da Covid-19 entre povos indígenas, vide decisão interlocutória proferida pela Seção Judiciária do Mato Grosso nos autos da Ação Civil Pública
1004675-87.2020.4.01.3600;

39. CONSIDERANDO que, conforme demonstrado acima, é da competência dos Estados
e Municípios a atenção de média e alta complexidade, estes entes federativos não podem,
sob qualquer hipótese, negar atendimento aos indígenas, em razão de suspeita ou confirmação contágio pelo novo coronavírus, estejam os indígenas referenciados pelo DSEI ou
não;
40. CONSIDERANDO que, pelas razões acima expostas, há risco de propagação exponencial da doença, afetando muitos indígenas em uma mesma aldeia, o que demanda, por parte
da atenção de média e alta complexidade, a oferta de leitos e aparelhos (sobretudo respiradores) em quantidade suficiente para atendimentos simultâneos;
41. CONSIDERANDO que as restrições ao deslocamento às cidades, com o propósito de
evitar os riscos de exposição e contágio, podem gerar desabastecimento das aldeias e prejuízos à segurança alimentar dos indígenas, o que reclama atuação da SESAI, FUNAI, Estados e
Municípios;
6

Assinado digitalmente em 01/04/2020 21:56. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave D6A9E8DA.930C1F86.CAF33BB8.A37A9BCB

Informa-se que quaisquer processos de contratação decorrentes da legislação
supracitada deverão ser justificados e submetidos ao DASI/SESAI para
análise de pertinência e instrução processual, para disponibilidade orçamentária pela CGPO/SESAI e para aprovação pelo Gabinete da SESAI, independentemente do valor e objeto. O prosseguimento do processo será aprovado
pela SESAI caso estejam dentro da estrita legalidade e a necessidade esteja
justificada.

42. CONSIDERANDO que a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), após provocação da
SESAI, editou a Portaria nº. 419/PRES, em 17 de março de 2020, estabelecendo medidas temporárias de prevenção à infecção e propagação do coronavírus, mediante restrição de acesso
às terras indígenas;
43. CONSIDERANDO que esta medida de restrição de acesso não garante proteção territorial suficiente para evitar o contágio dos povos indígenas pelo novo coronavírus, já que dezenas
de terras indígenas sofrem com invasões de garimpeiros, madeireiros, dentre outras atividades
criminosas que induzem fluxo constante de não indígenas nestes territórios, debilitando de sobremaneira a eficácia das políticas sanitárias e de isolamento social;

mento de seus servidores para terras indígenas não homologadas (DESPACHO n.
00137/2020/GAB/PFE/PFE-FUNAI/PGF/AGU e despachos presidenciais nele fundamentados) vulnerabiliza o monitoramento e a proteção territorial, sujeitando os povos indígenas
que ocupam tradicionalmente terras indígenas não homologadas a maiores riscos de contágio
da Covid-19;
45. CONSIDERANDO que a demarcação e a proteção territorial são reconhecidas como de
fundamental importância para as ações de saúde indígena, bem como o dever de a FUNAI
acompanhar as ações de saúde promovidas nos territórios indígenas (Portaria MS nº.

254/2002 – Política Nacional de Saúde Indígena);
RESOLVE, com fundamento no art. 5º, inciso III, alínea “e”, art. 6º, inciso VII, alínea “c”, e
inciso XI da Lei Complementar n.º 75/93, e nos art. 127 e 129, inciso V da CF/88, RECOMENDAR:
(a) à Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde:
a.1. Promova a inclusão dos povos indígenas nos grupos considerados
prioritários para imunização contra gripe, tendo em vista o histórico
de letalidade das síndromes gripais nestes grupos;
(b) à Secretaria Especial de Desenvolvimento Social, do Ministério da Cidadania:
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44. CONSIDERANDO que a recente orientação da FUNAI no sentido de indeferir o desloca-

b.1. Em parceria com a SESAI e FUNAI, forneça alimentos e materiais de higiene aos indígenas nas aldeias, inclusive as localizadas nos
centros urbanos, a fim de garantir segurança alimentar e evitar o deslocamento dos indígenas para as cidades, não impondo qualquer restrição em razão do estágio do processo demarcatório da terra indígena,
incluídas as áreas reivindicadas e retomadas.
(c) à Secretaria Especial de Saúde Indígena:
c.1. Respeite e fortaleça a autonomia dos Distritos Sanitários Especibretudo quanto à realização de licitação para aquisição de materiais e
insumos para a prevenção e combate ao novo coronavírus, dispensando o rito burocrático previsto no Ofício Circular nº 37/2020/SESAI/
GAB/SESAI/MS, que exige submissão à avaliação e autorização central, sem prejuízo de auditoria e fiscalização que não obstaculizem a
aquisição direta e imediata;
c.2. Adquira e distribua aos DSEI, imediatamente, insumos laboratoriais para o diagnóstico do novo coronavírus (testes PCR e sorologia),
em quantidade suficiente, que considere os riscos de contágio exponencial em curto intervalo temporal (curva aguda), bem como a necessidade de controle sanitário de entrada nas aldeias, de indígenas e profissionais da saúde;
c.3. Adquira e distribua aos DSEI, imediatamente, kits de oxigênio,
em quantidade suficiente, que considere os riscos de contágio exponencial em curto intervalo temporal (curva aguda);
c.4. Adquira e distribua aos DSEI, imediatamente, Equipamentos de
Proteção Individual (EPI) para todos os profissionais das Equipes
Multidisciplinares de Saúde Indígena, inclusive aos agentes indígenas
de saúde e agentes indígenas de saneamento, bem como aos profissionais das Casas de Saúde Indígena e Polos-Base;
8
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ais Indígenas, garantindo a execução descentralizada dos recursos, so-

c.5. Adquira e distribua aos DSEI, imediatamente, equipamentos de
comunicação (rádio, internet ou outro) que garantam que todas as aldeias atendidas por esta Secretaria disponham de meios de comunicação em caso de emergência;
c.6. Celebre, imediatamente, contratos de transporte terrestre, aéreo e
fluvial, que garantam cobertura a todas as aldeias atendidas por esta
Secretaria, de modo a viabilizar remoções de emergência;
c.7. Garanta a presença de Equipes Multidisciplinares de Saúde Indíestágio do processo demarcatório da terra indígena, incluídas as áreas
reivindicadas e retomadas;
c.8. Promova a vacinação de todos os indígenas contra Influenza, considerando que gripes e síndromes gripais agudas costumam evoluir de
forma mais severa entre povos indígenas;
c.9. Adquira e distribua aos DSEI, imediatamente, medicamentos para
o tratamento de Influenza e síndromes gripais agudas nas aldeias;
c.10. Em parceria com a Fundação Nacional do Índio e com a Secretaria Especial de Desenvolvimento Social, garanta o fornecimento de
alimentos e materiais de higiene e limpeza aos indígenas nas aldeias,
inclusive as localizadas nos centros urbanos, a fim de garantir segurança alimentar e evitar o deslocamento dos indígenas para as cidades,
não impondo qualquer restrição em razão do estágio do processo demarcatório da terra indígena, incluídas as áreas reivindicadas e retomadas;
c.11. Garanta a remoção dos indígenas, sempre que a emergência do
caso recomende, independentemente do estágio do processo demarcatório da terra indígena;

9
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gena em todas as aldeias, não impondo qualquer restrição em razão do

c.12. Articule, junto aos DSEI, a locação ou cessão de espaços adequados para realização de quarentena nas cidades, para os casos suspeitos ou confirmados, para além das Casas de Saúde Indígena;
c.13. Garanta o acesso à informação pelos povos indígenas e profissionais da saúde, com intensa periodicidade, acerca das formas de prevenção do contágio do novo coronavírus, dos riscos, da sintomatologia e do tratamento;
c.14. Elabore, imediatamente, em parceria com a FUNAI-CGIIRC,
indígenas isolados e de recente contato, referente à Covid-19, nos termos da Portaria Conjunta do Ministério da Saúde e da Funai n. 4.094,
de 20 de dezembro de 2018;
c.15. Adote todas as medidas para que as Equipes Multidisciplinares
de Saúde Indígena, ao adentrarem nas aldeias, adotem todas as precauções para evitar transmissão aos indígenas, como quarentena, desinfecção e uso de Equipamento de Proteção Individual;
(d) aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas para que elaborem e executem
o Plano de Contingência Distrital para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus,
contemplando, sem prejuízo de outras medidas consideradas necessárias, os seguintes pontos:
d.1. Aquisição imediata de insumos laboratoriais para o diagnóstico do
novo coronavírus (testes PCR e sorologia), em quantidade suficiente,
que considere os riscos de contágio exponencial em curto intervalo
temporal (curva aguda), bem como a necessidade de controle sanitário
de entrada nas aldeias, de indígenas e profissionais da saúde, sem prejuízo da compra e distribuição dos referidos itens pela SESAI e Ministério da Saúde;
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plano de contingência para surtos e epidemias, específico para povos

d.2. Aquisição imediata de kits de oxigênio, em quantidade suficiente,
que considere os riscos de contágio exponencial em curto intervalo
temporal (curva aguda);
d.3. Aquisição imediata de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
para todos os profissionais das Equipes Multidisciplinares de Saúde
Indígena, inclusive aos agentes indígenas de saúde e agentes indígenas
de saneamento, bem como aos das Casas de Saúde Indígena e PolosBase;

ternet ou outro) que garantam que todas as aldeias atendidas por esta
Secretaria disponham de meios de comunicação em caso de emergência;
d.5. Celebração imediata de contrato de transporte terrestre, aéreo e
fluvial, que garantam cobertura a todas as aldeias atendidas por esta
Secretaria, de modo a viabilizar remoções de emergência;
d.6. Garantia da presença de Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena em todas as aldeias atendidas por este Distrito;
d.7. Promoção da adequação do espaço físico das Casas de Saúde Indígena e outras unidades de apoio a indígenas convalescentes, a fim de
garantir o isolamento dos usuários e evitar o contágio;
d.8. Promoção da articulação com Secretarias Estaduais e Municipais
de Saúde, a fim de garantir a inclusão dos povos indígenas nos planos
emergenciais de Estados e Municípios;
d.9. Promoção do controle sanitário das pessoas que estão entrando
nas aldeias, seja dos profissionais das Equipes Multidisciplinares de
Saúde Indígena, ou dos próprios indígenas que estejam ou residam nas
cidades, de modo a evitar a entrada de pessoas contaminadas;
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d.4. Aquisição imediata de equipamentos de comunicação (rádio, in-

d.10. Organização e monitoramento, junto aos indígenas, de espaços
para garantir o isolamento social dos indígenas nas próprias aldeias,
para os casos de suspeita ou confirmação de contágio pelo novo coronavírus, nas hipóteses em que não haja necessidade de internação;
d.11. Locação ou cessão de espaços adequados para que os indígenas,
que estejam na cidade, realizem quarentena, nos casos suspeitos ou
confirmados, para além das Casas de Saúde Indígena;
d.12. Adoção de todas as medidas para que as Equipes Multidiscipliprecauções para evitar transmissão aos indígenas, como quarentena,
desinfecção e uso de Equipamento de Proteção Individual;
(e) à Fundação Nacional do Índio
e.1. Confeccione plano de ação prevendo medidas para evitar o contágio dos povos indígenas pelo novo coronavírus;
e.2. Elabore e implemente, imediatamente e em parceria com a SESAI, estratégias para evitar o deslocamento dos indígenas para a cidade (por exemplo, para aquisição de alimentos ou recebimento de benefícios sociais);
e.3. Promova a extensão das medidas de restrição de acesso previstas
na Portaria nº. 419/PRES, em 17 de março de 2020, a todas as terras
tradicionalmente ocupadas por povos indígenas, independentemente
do estágio do processo demarcatório da terra indígena;
e.4. Em parceria com a SESAI e Secretaria Especial de Desenvolvimento Social, forneça alimentos e materiais de higiene aos indígenas
nas aldeias, inclusive as localizadas nos centros urbanos, a fim de garantir segurança alimentar e evitar o deslocamento dos indígenas para
as cidades, não impondo qualquer restrição em razão do estágio do
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nares de Saúde Indígena, ao adentrarem nas aldeias, adotem todas as

processo demarcatório da terra indígena, incluídas as áreas reivindicadas e retomadas;
e.5. Implemente, imediatamente, medidas de proteção territorial em
todas as terras indígenas identificadas/delimitadas, declaradas ou homologadas, de modo a impedir e/ou retirar invasores, especialmente
garimpeiros e madeireiros, a fim de prevenir o contágio dos indígenas
pelo novo coronavírus;
e.6. Elabore, imediatamente, em parceria com a SESAI, plano de conlados e de recente contato, referente à Covid-19, nos termos da Portaria Conjunta do Ministério da Saúde e da Funai n. 4.094, de 20 de dezembro de 2018;
(f) ao Estado e aos Municípios de referência
f.1. Que se abstenham, sob qualquer hipótese, de negar atendimento
aos indígenas que demandem atendimento de atenção básica ou média
e alta complexidade, em razão de suspeita ou confirmação de contágio
pelo novo coronavírus, estejam eles referenciados ou não pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena;
f.2. Adquiram e disponibilizem EPI de uso ambulatorial (máscara cirúrgica, capote, luvas, proteção ocular – óculos ou máscara facial), leitos hospitalares, ventiladores mecânicos (invasivos e não invasivos),
AMBU, cilindros de oxigênio de 7 e 10 litros, oxímetro de pulso, monitor multipamétrico, dentre outros recursos materiais e humanos necessários ao atendimento intensivo e emergencial, em quantidade suficiente para atender os povos indígenas, considerando os riscos de contágio exponencial em curto intervalo temporal (curva aguda) entre estes grupos;
DETERMINO o envio da presente Recomendação às autoridades através de correio eletrônico, com exigência de confirmação de recebimento.
13
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tingência para surtos e epidemias, específico para povos indígenas iso-

FIXA-SE o prazo excepcional de 5 (cinco) dias corridos para o cumprimento da presente
Recomendação, bem como seja informado ao Ministério Público Federal o aludido cumprimento.
INFORME-SE que a presente RECOMENDAÇÃO dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto às providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar o manejo de todas as medidas administrativas e ações judiciais cabíveis
contra os agentes que se omitirem.
PUBLIQUE-SE a presente recomendação no portal eletrônico do MPF, nos termos do art. 23

Brasília, na data da assinatura eletrônica

Marcia Brandão Zollinger
Procuradora da República no Distrito Federal

Gustavo Kenner Alcântara
Procurador da República em SantarémPA

Julio José Araujo Junior
Procurador da República em São João do
Miriti/RJ

Luis de Camões Lima Boaventura
Procurador da República no Rio Grande do
Norte

Fernando Merloto Soave
Procurador da República no Amazonas

Julia Rossi de Carvalho
Procuradora da República no Amazonas

Bruno Jorge Rijo Lamenha Lins
Procurador da República em Arapiraca/AL

Yuri Corrêa da Luz
Procurador da República em Registro/SP

Alvaro Lotufo Manzano
Procurador da República no Tocantins

Lucas Costa Almeida Dias
Procurador da República no Acre

Samara Yasser Yassine Dalloul
Procuradora da República em Corumbá/MS

Caio Hideki Kasuba
Procurador da República em VIlhena/RO

Laiz Mello da Cruz Antônio
Procuradora da República em Vilhena/RO

Sarah Tereza Cavalcanti de Britto
Procuradora da República em Corumbá/MS
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da Resolução 87 do CSMPF.

Thais Santi Cardoso da Silva
Procuradora da República em Altamira /PA

Gabriel Dalla Favera de Oliveira
Procurador da República em Itaituba/PA

Sadi Flores Machado
Procurador da República em Marabá /PA

José Ricardo Custódio de Melo Junior
Procurador da República em Tucuruí /PA

Nicole Campos Costa
Procuradora da República em Tucuruí /PA

Paulo de Tarso Moreira Oliveira
Procurador da República em Itaituba /PA

Renan Alexandre Correa de Lima
Procurador da República em Paragominas /PA

Adriano Augusto Lanna de Oliveira
Procurador da República em Marabá/PA

Igor Lima Goettenauer de Oliveira
Procurador da República em Marabá/PA

Milton Tiago Araújo de Souza Junior
Procurador da República em Redenção/PA

Robert Rigobert Lucht
Procurador da República em Redenção /PA

Edmundo Antonio Dias Netto Junior
Procurador da República em Minas Gerais

Marco Antônio Delfino de Almeida
Procurador da República em Dourados/MS

Manoela Lopes Lamenha Lins Cavalcante
Procuradora da República em Tucuruí/PA

Carlos Humberto Prola Júnior
Procurador da República em Chapecó/SC

Alisson Marugal
Procurador da República em Roraima
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Felipe de Moura Palha e Silva
Procurador da República no Pará
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Assinatura/Certificação do documento PR-DF-00025354/2020 RECOMENDAÇÃO nº 11-2020
Signatário(a): IGOR LIMA GOETTENAUER DE OLIVEIRA
Data e Hora: 02/04/2020 10:06:52
Assinado com login e senha
Signatário(a): RICARDO PAEL ARDENGHI
Data e Hora: 02/04/2020 10:18:09
Assinado com login e senha
Signatário(a): YURI CORREA DA LUZ
Data e Hora: 01/04/2020 21:51:59
Assinado com login e senha
Signatário(a): JOSE RICARDO CUSTODIO DE MELO JUNIOR
Data e Hora: 01/04/2020 23:10:21
Assinado com certificado digital
Signatário(a): RENAN ALEXANDRE CORREA DE LIMA
Data e Hora: 01/04/2020 22:51:08
Assinado com login e senha
Signatário(a): LAIZ MELLO DA CRUZ ANTONIO
Data e Hora: 01/04/2020 22:32:44
Assinado com login e senha
Signatário(a): JULIO JOSE ARAUJO JUNIOR
Data e Hora: 01/04/2020 21:52:53
Assinado com login e senha
Signatário(a): LUCAS COSTA ALMEIDA DIAS
Data e Hora: 01/04/2020 21:56:43
Assinado com login e senha
Signatário(a): MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA
Data e Hora: 02/04/2020 10:35:10
Assinado com certificado digital
Signatário(a): BRUNO JORGE RIJO LAMENHA LINS
Data e Hora: 01/04/2020 23:07:12
Assinado com login e senha

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Assinatura/Certificação do documento PR-DF-00025354/2020 RECOMENDAÇÃO nº 11-2020
Signatário(a): FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA
Data e Hora: 01/04/2020 23:27:50
Assinado com certificado digital
Signatário(a): THAIS SANTI CARDOSO DA SILVA
Data e Hora: 02/04/2020 11:03:19
Assinado com login e senha
Acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave D6A9E8DA.930C1F86.CAF33BB8.A37A9BCB

ANEXO 09
Plano regional de enfrentamento à pandemia de Covid-19 entre
povos e territórios indígenas na região Sul

Plano regional de enfrentamento à
pandemia de Covid-19 entre povos e
territórios indígenas na região Sul: proposta
do movimento indígena e indigenistas para
salvar vidas
Vidas indígenas importam!
Todas as vidas importam!

Região Sul, 24 de julho de 2020.
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Apresentação
Em um contexto regional de maior densidade demográfica e fronteiras urbanas do
país, cuja cobertura vegetal característica pelos biomas Pampa e Mata Atlântica foram
removidas em sua grande maioria pelos sucessivos projetos estatais e privados de
“desenvolvimento” econômico, a região Sul do Brasil é território ancestral e tradicionalmente
ocupado dos povos originários, Kaingang, Laklãnõ Xokleng, Xetá, Charrua, Guarani Mbya,
Guarani Xiripá, Guarani Nhandewa e Avá-Guarani. Em nossa região Sul habitam cerca de
75.000 indígenas, perfazendo um total de aproximadamente 15 mil famílias, residindo em
mais de 70 parcelas territoriais e centros urbanos; distribuídas em 32.989 pessoas indígenas
no Rio Grande do Sul, 16.041 pessoas indígenas em Santa Catarina e 25.915 pessoas
indígenas no Paraná, segundo dados do último Censo do IBGE (2010).
Nossos povos indígenas resistiram ao longo e violento processo de colonização,
baseado no extermínio de nossos parentes e esbulho territorial de vastas parcelas de nossas
terras de ocupação tradicional, e com muita luta conseguimos junto ao Estado brasileiro o
reconhecimento de parcelas territoriais na forma de Terras Indígenas (TI), que embora
diminutas representam a possibilidade de manutenção de nosso modo de vida ancestral, de
acordo com os preceitos da Carta Magna do Brasil, que em seu artigo 231 reconhece os
modos de organização, costumes, línguas, crenças e tradições, inclusive medicina e práticas
terapêuticas tradicionais.
Embora o chamado indigenato, instituto jurídico consagrado pela Constituição Federal
de 1988 que reconhece o direito originário dos povos indígenas sobre suas terras, o governo
brasileiro descumpre sua obrigação de reconhecer os territórios tradicionalmente ocupados,
decidindo pela paralisação das demarcações de Terras Indígenas. Como é amplamente
reconhecido, as terras tradicionais são imprescindíveis à reprodução física e cultural dos
povos indígenas, e sua ausência em si gera risco de genocídio; no contexto da pandemia, a
insegurança jurídica, a falta de regularização fundiária e omissão na proteção dos territórios
indígenas submete as comunidades a riscos de violência, invasões e expõe a vetores de
contaminação.
De modo que, considerada a realidade regional de restrições territoriais e a presença
de vetores de pressões e ameaças, o perigo da pandemia vem se somar a esses fatores,
aumentam a vulnerabilidade dos povos indígenas e o risco de uma crise humanitária.
O fato das Terras Indígenas regularizadas ou em processo de regularização em nosso
contexto se apresentarem diminutas, e, em alguns cenários com alto grau de degradação,
tornam as mesmas insuficientes para garantirem a autossustentabilidade das famílias, sendo
necessário o incremento de circuitos de trocas comerciais fora das TIs.
As principais atividades econômicas realizadas para a geração de renda são
vinculadas ao sistema de produção e comercialização de artesanato, venda esporádica de
força de trabalho em colheitas e plantios de diferentes cultivares fora das TIs, e principalmente
em trabalhos assalariados na cadeia agroindustrial da carne, entre outros nesta região. Além
do comércio, o trânsito às cidades atende a necessidades de acesso a serviços públicos,

recebimento de benefícios sociais, estudos, e atividades diversas. Ou seja, são inúmeras as
atividades que tem no deslocamento e mobilidade a centros urbanos uma condição colocada.
Por ocasião da crise sanitária que estamos vivenciando, as diferentes atividades
socioeconômicas estão impedidas de serem exercidas. Queremos lembrar que muitas das
atividades que nossos coletivos atualmente estão exercendo exigem muito das famílias,
algumas distantes centenas de quilômetros das comunidades, e muitas vezes submetidos a
péssimas condições de trabalho. Não é por acaso que foram os trabalhadores indígenas das
agroindústrias os primeiros infectados pelo novo coronavírus na nossa região.
Os casos de contaminação de trabalhadores em frigoríficos aponta principalmente
para o fato do agronegócio também ser um vetor de contaminação das aldeias. Além disso,
coloca a necessidade de atenção à situação laboral das populações indígenas, no tocante às
suas condições de trabalho. Nesse sentido, reafirmamos entendimento do Ministério Público
do Trabalho (MPT) e Ministério Público Federal (MPF), que, considerando os povos indígenas
grupo de risco, recomendaram a frigoríficos do Rio Grande do Sul e Paraná o afastamento
de funcionários indígenas sem prejuízo de salário durante a pandemia. Tal entendimento,
nesses casos específicos, deverá encaminhar ao cumprimento de medidas compensatórias
às comunidades afetadas, que contribuam ao enfrentamento da covid-19 nos territórios
indígenas.
A exposição dos profissionais da saúde indígena atuantes no contexto de
enfrentamento à pandemia ficou explícita com o número de mortes já registrado entre eles, e
que vem aumentando o medo dos profissionais em atuarem nas comunidades, com prejuízo
à efetivação das ações emergenciais.
As medidas sanitárias de prevenção e controle estabelecidas em decorrência da
pandemia de Covid-19, por seu turno, muito bem executadas pelas lideranças e suas
comunidades, embora essenciais nesse momento, também impactam significativamente a
circulação de renda e mercadorias dentro das comunidades, implicando em carência material
e situação real de insegurança alimentar e nutricional.
A presença de grupos de risco, como idosos e doentes crônicos, é um dos elementos
de vulnerabilidade das comunidades indígenas. Historicamente os Povos indígenas foram
mais vulneráveis a epidemias, e atualmente contam com altos índices de doenças, como
desnutrição, obesidade, doenças infectocontagiosas, com destaque para doenças
respiratórias, e além disso, uma taxa de morbidade elevada associada a doenças crônicas,
como diabetes, hipertensão, entre outros, que conferem um alto grau de complicação em
eventual contágio.
Uma das questões relativas às ações de prevenção e controle, especialmente o
isolamento social, é o considerado intenso convívio nas comunidades indígenas, marcada
por atividades coletivas, reuniões, mutirões, rituais, cerimônias e festas, bem como ampla
partilha de ambientes, habitações, cuidados, bens, utensílios, que agravam o grau de
contágio do novo coronavírus, justificando a necessidade primordial de barreiras sanitárias
de modo a evitar sua entrada nos territórios, medidas de proteção para os idosos e isolamento
de doentes.

O fato de que a covid-19 tem se mostrado proporcionalmente mais letal entre os povos
indígenas de modo geral nos preocupa, sobretudo, em relação aos nossos anciões, sendo
estes parte do grupo de risco geral, nossos Kofá, Xamõi kuery, “Troncos Velhos”, são nossas
raízes, são os anciões que fundamentalmente nos conectam e atualizam nossa existência e
cultura, e ocupam lugares de muito destaque e importância dentro de nossas comunidades,
sendo imprescindível sua segurança, pois em cada ancião repousa parte de nossa memória
e de nosso mundo. Num plano geral, já se assiste a perda de grandes líderes indígenas de
gerações anteriores, e para cada povo em particular, a perda de seus idosos põe em risco a
perda de seus conhecimentos, ameaçando a preservação do patrimônio cultural, memória e
a própria reprodução cultural dos povos indígenas.1
Nesse sentido, entendemos que a complexidade do contexto indígena da Região Sul,
agravada com o evento de pandemia, não pode ficar ao sabor de decisões mais ou menos
burocratizadas das instituições de assistência e executoras das políticas e dos direitos dos
povos indígenas, sob risco de mais uma vez flagelar as comunidades já fragilizadas e
expostas.
Com a chegada mais recente do novo coronavírus nas regiões rurais e do interior, a
previsão é de uma crise maior que nas grandes cidades que já vem aplicando a quarentena
há mais tempo, devido à situação de precariedade do sistema de saúde nessas áreas
comparativamente aos centros urbanos. A principal demanda no atendimento à saúde, nesse
sentido, será o estabelecimento de espaços de isolamento nos próprios territórios, uma vez
que a saída é inconcebível, em termos de exposição, e inexequível, em termos de recursos
e logística.
Os povos indígenas da região sul, assim como todos os povos indígenas do Brasil,
têm seus direitos garantidos na Constituição Federal de 1988 e reiterados em tratados
internacionais, como a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a
Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Nós estamos sob
risco imediato e é urgente ações consistentes e planejadas para a prevenção e contenção da
Covid-19.
Este plano de enfrentamento oferece diretrizes gerais para a formulação de planos de
ação locais para prevenção, controle e tratamento de contaminação pelo novo coronavírus,
elaborado colaborativamente por lideranças e organizações indígenas e parceiras, com
mobilização de redes e articulações estratégicas, e que deverão ser atualizadas, de acordo
com o comportamento da pandemia, demandas dos povos indígenas e a avaliação
estratégica de instâncias de representação, participação e controle social.
O processo colaborativo de construção das ações prevê a atuação conjunta entre
comunidades indígenas, entidades públicas, organizações da sociedade civil e movimentos
sociais, prezando pelo fortalecimento do subsistema de saúde indígena do SUS mediante
proposições para aperfeiçoar os planos de contingência distritais, municipais e estaduais
quanto às necessidades dos povos indígenas e aos princípios de integralidade,
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<https://www.instagram.com/p/CCCIl2agv6O/>.
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interculturalidade e cooperação que estão na base da saúde indígena. Para isso, a presença
e colaboração dos profissionais de saúde indígena atuantes nas unidades de assistência,
conselhos, barreiras sanitárias e frentes de ação emergencial é o elemento central.
Reafirmamos as resoluções das Conferências Nacionais de Saúde Indígena e as propostas
estratégicas dos povos indígenas para avançar na efetivação de seu direito à saúde.

Plano de Ação
As ações previstas pautam-se pelo princípio da integralidade e pela premissa da
atenção diferenciada na saúde indígena, compreendendo-se não apenas o processo saúdedoença-cuidado, bem como os diversos elementos que concorrem ao bem-estar e à saúde
dos povos indígenas, com especial atenção às dimensões sociais, ambientais, econômicas,
de direitos territoriais e acesso aos serviços essenciais, e em especial o de atenção à saúde.
Em conexão com o tema da saúde, diversas medidas estruturantes em comunicação
e informação, educação e serviços básicos são associadas, considerando o caráter sistêmico
e os efeitos prolongados do impacto da pandemia, compreendendo a conexão entre ações
emergenciais e a perspectiva de um impacto no período de pós-pandemia.

Manutenção e subsistência das comunidades
A quarentena entre povos indígenas, ressalte-se, é distinta daquela realizada nas
cidades, baseada no isolamento social de grupos corresidentes, justificando o incentivo de
atividades distribuídas por núcleos familiares.

1. Segurança alimentar e nutricional
A interrupção da mobilidade para fora dos territórios implicou na suspensão de
atividades econômicas realizadas no trânsito às cidades, prejudicando a manutenção das
famílias, e ameaçando a segurança alimentar e nutricional das comunidades.
Em uma situação de contágio, considere-se ainda que com o adoecimento dos
pessoas, fica insustentável a manutenção das atividades de sustento e econômicas das
famílias, sendo imprescindível assistir as comunidades, especialmente aquelas que estão
impossibilitadas das práticas produtivas tradicionais, aqueles que se mobilizam pela
regularização fundiária, bem como aquelas que por fatores conjunturais tem hábitos
alimentares associados ou dependentes de produtos industrializados. Além disso, é preciso
garantir, no caso de contágio, a sustentabilidade dos pacientes em isolamento e seus
familiares.
-

Garantir a logística, o abastecimento de alimentos das famílias indígenas e o fomento
de práticas produtivas tradicionais (agricultura, caça, pesca, coleta)

-

Garantir o acesso a programas e benefícios sociais

-

Articular ações com Fundação Nacional do Índio (Funai), Ministério Público Federal
(MPF) e órgãos assistenciais

-

Firmar parcerias com órgãos públicos e privados e movimentos sociais para
arrecadação de donativos e insumos para a garantia da segurança alimentar e
nutricional, assim como o fortalecimento de práticas produtivas tradicionais e/ou
cestas básicas, preferivelmente com alimentos saudáveis e culturalmente adequados

-

Estabelecer protocolos para a quarentena e higienização de doações

-

Articulação com Pólos Base, Dseis, órgãos municipais e estaduais assistenciais,
organizações da sociedade civil, movimentos sociais.

2. Recursos materiais e Itens básicos
A garantia da quarentena, e em especial a manutenção das pessoas e equipo das instalações
de isolamento, depende da capacidade de manutenção das famílias e comunidades. A
chegada da temporada fria impõe a demanda de recursos materiais e itens básicos, além da
necessidade de alimentação.
-

Apoio logístico a ações de arrecadação e aquisição de roupas, colchões, cobertores,
banheiros químicos e outros materiais e itens básicos

-

Promoção da Campanha “Sem agasalho e alimento, não há isolamento” (ver 6.
Campanhas)

-

Garantia dos EPIs para as equipes de saúde e lideranças que estão à frente de ações
nas comunidades

-

Contribuir com a concepção, instalação e abastecimento de unidades de isolamento
e tratamento nos territórios, em conjunto com a Sesai, Dseis, Casais, e demais órgãos
de saúde, vigilância sanitária, educação, assistência social, e outros, municipais e
estaduais

3. Saneamento Básico
Um dos mecanismos de combate à proliferação e contaminação pelo novo
coronavírus é a rígida higienização, com saneamento básico adequado, limpeza dos
ambientes, dos alimentos, das vestimentas e da higienização pessoal, além do isolamento
social.
Além da relativa proximidade das cidades, em alguns casos, e, em geral, as condições
ambientais desfavoráveis nas Terras Indígenas, muitas comunidades estão expostas a
péssimas condições sanitárias, seja pela ausência de sistema de saneamento básico nos
territórios regularizados, seja por viverem em retomadas, acampamentos ou ocupações
provisórias desprovidas de infraestrutura de serviços básicos, sem acesso a fontes de água
potável ou áreas e outros recursos ambientais necessários às práticas tradicionais de
subsistência.
Em especial nos territórios de retomada, as comunidades já são expostas a riscos e
saúde e de vida, como intoxicação com água contaminada por agrotóxicos utilizados nas
monoculturas do entorno, tornando urgente a implementação de medidas.
-

Mapeamento e definição de áreas prioritárias iniciais para a implantação de
infraestrutura de saneamento, com base nas condições sanitárias das comunidades
e grau de exposição ao contágio

-

Definição itens essenciais de saneamento para estruturas emergenciais

-

Garantia de acesso à água potável em todos os territórios indígenas

-

Articulação com Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da
Saúde, e órgãos de saneamento municipais e estaduais e fortalecimento de instâncias
e órgãos vigentes da saúde indígena

4. Atividades produtivas e alternativas econômicas
O impacto econômico da pandemia, com a imposição da quarentena, em muitos casos
adiantou-se ao eventual contágio, surtindo efeito na autossuficiência das famílias.
Considerando os efeitos de média e longa duração, é necessário formular e implementar
medidas progressivas de sustento emergencial e recuperação econômica, de modo a garantir
a permanência do resguardo em isolamento social.
-

Fomentar atividades produtivas tradicionais, especialmente aquelas possíveis de
serem realizadas em núcleos familiares, durante a quarentena

-

Incentivar a produção de artesanato

-

Incentivo às práticas agrícolas, como mutirão, com arrecadação e distribuição de
disponibilização de sementes, mudas, insumos, ferramentas

-

Incentivar artistas indígenas a produzirem obras de arte para venda por meio de
campanhas solidárias de arrecadação de recursos

Comunicação, informação e educação para a saúde
As ações estratégicas do Plano serão orientadas por dados levantadas diretamente
dos territórios indígenas, compreendendo lideranças e organizações locais, profissionais de
saúde, atores/grupos envolvidos em ações contingenciais comunitárias, entidades de apoio
e voluntários, em uma comunidade de informações, prevendo-se comunicação entre
parceiros, informação às comunidades e capacitação técnica de profissionais.
Os dados buscarão caracterizar, inicialmente, a localização das populações
indígenas, o contexto fundiário dos territórios, dinâmica epidemiológica da covid-19 (casos
suspeitos, casos confirmados, casos descartados, óbitos), situação das ações de prevenção,
controle e tratamento, e serão produzidos e difundidos por uma Central de Comunicação.
Para a realização destas ações é preciso constituir infraestrutura adequada, mediante
aquisição, distribuição e instalação de equipamentos de informação e comunicação
(radiofonia, internet, telefonia, e outros), garantindo-se viabilidade das ações em isolamento
social, agilidade da comunicação e amplitude da informação.

5. Central de Comunicação da Região Sul
A Central de Comunicação consiste numa comunidade de informações articulada em
rede, com pessoas focais em cada estado, e central de referência para contato pelas
comunidades. Ela será responsável por articular as/os colaboradoras/es, manter interlocução
com aldeias e comunidades afetadas e realizar a produção, sistematização e difusão de
dados sobre a covid-19 e as ações que estão sendo executadas pelos povos, coletivos e
organizações indígenas da região.
-

Quadro sociodemográfico - sistematização em uma plataforma georreferenciada
dinâmica com dados sociodemográficos dos povos indígenas, convergindo
informações diretas e dados oficiais (ver 6. Mapa de Localização dos Povos Indígenas
na Região Sul)

-

Monitoramento da dinâmica epidemiológica - notificação de casos, focos de contágio,
vetores de entrada/contaminação

-

Comunicação social - gerência de meios de comunicação, como redes sociais
(Facebook, Whatsapp, Instagram e outros), enfatizando a participação da juventude
indígena e seus coletivos no manejo de tecnologias digitais de informação e produção
audiovisual

-

Conteúdos - produção e difusão de materiais gráficos e audiovisuais informativos,
educativos, campanhas de conscientização e de comunicação, em línguas indígenas,
em português e/ou bilingues (cartilhas, folders, cards, áudios, vídeos, boletins, relatos,
depoimentos, memoriais/obituários), em formato físico e/ou digital para redes sociais

-

Promover a realização audiovisual das comunidades, com relatos, informações,
orientações, análises, cartas/manifestações, destinadas à opinião pública e
destinatários específicos

-

Estimular o acesso pelas comunidades indígenas ao atendimento médico oferecido
em
plataformas
de
telemedicina
especial
para
Covid-19
<https://missaocovid.com.br/indigena>

6. Mapa de Localização dos Povos Indígenas na Região Sul
O Mapa consolida em uma plataforma georreferenciada e dinâmica informações como
instrumento técnico para a visualização do contexto das comunidades, sendo
simultaneamente repositório e fonte de dados, para diagnósticos, análises e tomada de
decisão. Dentre os elementos possíveis estão, inicialmente, os dados demográficos,
socioeconômicos, socioambientais, territoriais e fundiários, de atenção à saúde, saneamento
básico e segurança alimentar, bem como a atualização de vetores de vulnerabilidade.
-

Criação de uma plataforma digital georreferenciada dinâmica (“Mapa de Localização
dos Povos Indígenas na Região Sul”)

-

Estabelecimento de parcerias de cooperação técnica com coletivos, grupos e
instituições de pesquisa, cartografia social, demografia, georreferenciamento,
etnomapeamento, estatística e temas afins

7. Campanhas
É urgente fortalecer as campanhas informativas de conscientização e orientação,
como a Campanha do Isolamento Social “Parente, fica na aldeia”, com materiais que prestem
orientação aos parentes quanto à permanência em quarentena com isolamento social e
explicações sobre como ocorrem a contaminação e o contágio. Será importante fomentar a
participação de lideranças, mulheres, jovens e profissionais da saúde na construção destes
materiais, para terem efetividade nos diferentes grupos, de acordo com suas especificidades
culturais. Por fim, recordaremos dos guerreiros e guerreiras que faleceram por causa da
COVID-19, reforçando que esta pandemia está alcançando nossos parentes.
-

Apoio e promoção da Campanha do Isolamento Social “Parente, fica na aldeia”

-

Produção de materiais específicos para profissionais de saúde, agentes de saúde,

-

Promoção da Campanha “Sem agasalho e alimento, não há isolamento”

Atenção à saúde
As comunidades já enfrentam quadros de contaminação ou surtos de contágio, e
possível transmissão comunitária, com necessidade de controle do contágio e tratamento de
infectados. Os casos da Terra Indígena Oco’y, no oeste do Paraná, e da Terra Indígena
Xapecó, no oeste de Santa Catarina, onde a entrada do novo coronavírus se deu por
funcionários indígenas de frigoríficos contaminados no cotidiano de trabalho, caracterizandose nível de resposta de emergência, conforme a classificação do Plano de Contingência
Nacional de para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) em Povos Indígenas,
da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde (Sesai/MS).2
A precariedade do sistema de atenção primária à saúde indígena nos territórios,
marcado por insuficiência de recursos, equipes capacitadas e infraestrutura básica, e a
dificuldade de acesso aos serviços de saúde, aumenta a urgência de estabelecerem
alternativas de tratamento de casos confirmados e proteção das comunidades afetadas com
rapidez, devido ao alto grau de contágio do novo coronavírus, consideradas as
especificidades culturais das comunidades. Igualmente, é preciso agir para fortalecer e

2

Plano de Contingência Nacional de para Infecção Humana pelo novo Coronavírus
(COVID-19) em Povos Indígenas, Sesai/MS <https://www.saude.gov.br/noticias/sesai/46548ministerio-da-saude-lanca-medidas-para-prevenir-coronavirus-em-povos-indigenas>.

ampliar as equipes e unidades componentes do subsistema de atenção à saúde indígena
(SIASISUS).
Planos de contingência e protocolos específicos para casos suspeitos sintomáticos,
casos confirmados e casos graves deverão ser definidos, garantindo a agilidade dos
encaminhamentos necessários para os devidos acompanhamentos posteriores a detecção
da contaminação (ver 14. Planos de Contingência).

8. Infraestruturas de saúde
É fundamental o fortalecimento do subsistema de saúde indígena do SUS, com a
garantia de recursos materiais, infraestrutura adequada, equipes de saúde capacitadas e em
número suficiente para o atendimento das diversas comunidades em diversas localidades. A
efetividade da atenção primária à saúde nos territórios é imprescindível para evitar a
exposição de pacientes e seus familiares ao contágio pelo deslocamento às cidades e aos
riscos das unidades hospitalares.
-

Atuação junto aos órgãos de saúde e saúde indígena para garantia da efetividade da
prestação de serviços de assistência e atendimento

-

Apoiar o fortalecimento das unidades de atenção primária localizadas nos territórios,
de modo a garantir a permanência em isolamento com assistência médica

-

Estimular a presença de ao menos 1 agente de saúde em territórios que não dispuser
de profissionais de saúde, em caráter emergencial, via Sesai e órgãos de saúde
municipais e estaduais

-

Associação a outras estruturas do SUS para complementar as equipes e as estruturas
de saúde atuantes

9. Equipes de saúde
No âmbito do sistema de atenção à saúde indígena, o aumento do volume de trabalho
em virtude da pandemia vem sendo realizado por equipes cada vez menores e mais
sobrecarregadas, num contexto de grave quadro de aumento de profissionais diagnosticados
positivos ou vindos à óbito.
A alta carga de trabalho colocam a necessário de fortalecimento e ampliação das
equipes profissionais atuantes nos territórios, mediante a contratação de profissionais de
saúde para a composição dessas Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI), nos
Dsei Interior Sul e Litoral Sul, garantindo-se a liberação de recursos para tal, bem como a
criação de equipes especiais emergenciais complementares às estruturas atuantes.

A capacitação técnica de profissionais indígenas de saúde e demais pessoas atuantes
nos territórios indígenas é fundamental para as estratégias de prevenção, controle e
tratamento.
-

Disponibilizar equipe composta por médica/o, enfermeira/o, técnicas/os de
enfermagem e agentes de saúde;

-

Apoiar a preparação e capacitação de equipes profissionais de saúde e demais
atuantes nos territórios, para acolhimento, atendimento, manejo clínico e
acompanhamento de pacientes, com apoio de recursos de informação, educação à
distância (EaD) e telemedicina

-

Viabilizar a realização de atividades de formação específicas das Equipes
Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) e as/os Agentes Indígenas de Saúde
(AIS) e Agentes Indígenas de Saneamento (Aisan)

-

Estabelecer parcerias institucionais com órgãos estatais, grupos de pesquisa,
entidades científicas, universidades, licenciaturas interculturais indígenas, escolas
técnicas do SUS, organizações da sociedade civil e programas específicos

-

Implementar um programa de Equipes Volantes (EV), para atendimento célere em
áreas críticas de contágio

-

Contratação emergencial de agentes de saúde indígena despedidos no último período

10. Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
O crescente número de indígenas infectados na região sul é alarmante, demandando
uma rápida e intensa atuação dos profissionais de saúde, sejam médicos/as, enfermeiros/as,
motoristas e agentes de saúde, além das pessoas voluntárias nas barreiras sanitárias
realizadas pelas comunidades. Porém, a quantidade de recursos materiais e equipamentos
de proteção individual (EPI), tais como máscaras, luvas, face shields, álcool em gel, sabão,
produtos de limpeza e congêneres disponibilizados pelos órgãos competentes não é
suficiente para atender às demandas das comunidades, e em especial os territórios em
situação crítica de contágio.
Os casos de agentes de saúde positivos para infecção com o novo coronavírus estão
aumentando. Portanto, é necessário o abastecimento urgente de equipamentos de proteção
individual (EPI) para disponibilização para as barreiras sanitárias que os indígenas estão
realizando nos territórios, bem como para os agentes indígenas de saúde (AIS), equipes
multidisciplinares de saúde indígena (EMSI), e todos os trabalhadores do subsistema, além
de produtos emergenciais para as comunidades indígenas, DSEIs e municípios com
população indígena afetada.
-

Apoiar a arrecadação, aquisição, higienização e distribuição de equipamentos de
proteção individual (EPI) para profissionais de saúde atuantes nos territórios,
considerado seu alto grau de exposição, como máscaras, luvas, face shields, para
garantir segurança e boas condições de trabalho

-

Apoiar a arrecadação, aquisição, higienização e distribuição de EPI diretamente para
as comunidades indígenas, barreiras sanitárias e grupos de ação emergencial

-

Articular a logística de acomodação, higienização e distribuição dos EPI com a Sesai
(Curitiba), Dsei Litoral Sul, Dsei Interior Sul e Polos Base

Vigilância e diagnóstico
A subnotificação dos casos de covid-19 entre povos indígenas resulta, em parte, da
ausência de vigilância, falta de testagem e monitoramento pelos órgãos de vigilância
sanitária, com grave prejuízo à prevenção e controle do contágio.
Diante do quadro de contaminação por funcionários indígenas da agroindústria, que
pode caracterizar transmissão comunitária, faz-se urgente estruturar um diagnóstico com
amplo fluxo de testagem, de indígenas e de profissionais de saúde, com apoio de órgãos
municipais e estaduais de saúde e vigilância sanitária, e em parceria com laboratórios e
instituições, para a realização de testes rápidos (variantes possíveis do teste sorológico) e
RT-PCR (transcrição reversa para seguida de reação em cadeia de polimerase) em tempo
oportuno e com agilidade, evitando-se que a morosidade comprometa as ações necessárias
de atenção às pessoas e/ou grupos contaminados.
Os testes sorológicos, chamados “Testes Rápidos” estão se mostrando ineficazes
para um real diagnóstico e levantamento do número de pessoas contaminadas, pois há a
necessidade de se “aguardar alguns dias até que a quantidade desses anticorpos seja
detectável em um teste (janela imunológica)”3. Além da necessidade da realização da
chamada contra-prova, as pessoas podem ser portadoras do vírus assintomáticas, ou ainda
estarem na janela imunológica, o que acaba dificultando ainda mais o controle da
disseminação da COVID-19 nas comunidades indígenas.
O número de testes disponibilizados e realizados pela Sesai é insuficiente frente à
proliferação da pandemia, pois as famílias dos contaminados e demais pessoas das
comunidades não estão sendo testadas, demonstrando que as políticas de enfrentamento à
COVID-19 não observam a convivência social interna, bem como os fluxos de parentelas
entre aldeias e cidades. Portanto, reivindica-se a realização de testagem em toda a população
indígena, utilização de no atual contexto, os Testes RT-PCR, por serem considerados os
testes definitivos para o diagnóstico de COVID-19, segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS), com compromisso do avanço progressivo a alternativas menos invasivas.

3

Informações sobre testes rápidos, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
<http://portal.anvisa.gov.br/en/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/covid-19-saiba-maissobre-testes-rapidos/219201?p_p_auth=0rtU6tFO&inheritRedirect=false>.

11. Testes de COVID-19
Realização de ampla testagem, com testes sorológicos (IgG/IgM) e moleculares (RTPCR).
Os testes serão aplicados pelas equipes da Sesai, que também deverão ser testados
previamente, e, quando em situação de acampamento ou outra, que não atendida pela
Secretaria, para que as lideranças e organizações, junto às equipes de saúde municipais,
possam utilizar.
-

Garantir a quantidade mínima de 75.000 (setenta e cinco mil) testes para cobrir toda
a população indígena da região Sul, incluindo-se profissionais de saúde

-

Testagem e quarentena de profissionais de saúde previamente à entrada nos
territórios

-

Firmar parcerias com órgãos municipais e estaduais de saúde e vigilância sanitária e
laboratórios moleculares para aquisição de insumos e realização de testes rápidos e
RT-PCR

-

Busca de métodos mais eficazes e menos invasivos para testagem, como o método
de amostra por saliva, sangue ou outros

Cuidados e tratamentos
No contexto da pandemia, o iminente colapso do sistema de saúde prejudica o acesso
a unidades de média e alta complexidades, como UTIs, localizadas nas cidades, agravando
a vulnerabilidade dos povos indígenas, com maior impacto no tratamento de positivos
sintomáticos e a assistência a pacientes graves. A primeira medida urgente é a garantia da
assistência primária, ainda nos territórios, para a prevenção, e, nos territórios já afetados, a
instalação de unidades complementares, para garantir a assistência de pacientes e a
proteção das comunidades com rapidez, evitando-se o maior exposição a riscos com o
deslocamento para as cidades. De igual modo, é preciso reconhecer, valorizar e estimular as
práticas medicinais e terapêuticas tradicionais, realizadas por curandeiras/os, rezadoras/es,
e outras/os especialistas indígenas, sem prejuízo da observância de medidas sanitárias e
protocolos de segurança, prezando pela interculturalidade que fundamenta a política de
saúde indígena.

12. Unidades de isolamento e tratamento
A formulação e implementação de medidas que orientem e instrumentalizem as
comunidade na terapêutica e atendimento médico, em conjunto com órgãos de saúde e
vigilância sanitária, de casos suspeitos, confirmados e positivos graves, deverão observar os

protocolos estabelecidos nos territórios de bloqueio sanitário e gestão de crise, sendo
fundamental a participação de lideranças e organizações indígenas locais junto a
profissionais de saúdes e outros que atuam em terras indígenas, segundo os modos de
organização social comunitária.
Observar as especificidades das Casa de Saúde Indígena (Casai) que impeçam o seu
eventual uso como unidades de isolamento de pacientes de Covid-19, considerando serem
estas unidades de tratamento em que seus atendidos já estão em isolamento, recuperação
de cirurgias, nas capitais, havendo, portanto, risco de contaminação; atentando-se à
necessidade do estabelecimento de unidades complementares aos equipamentos do
subsistema de saúde indígena e preparar aqueles previstos e/ou propostos em hospitais de
municípios de referência
-

Isolamento social: Garantia e promoção de barreiras sanitárias, com bloqueio de
entradas de territórios, medidas sanitárias e protocolos de encaminhamento de casos
suspeitos e confirmados

-

Infraestrutura: Instalar unidades de isolamento e tratamento de casos leves e
moderados, adequando-se escolas, galpões, centros culturais, ou outros locais
convenientes, equipadas para acomodação, bem estar sanitário e alimentação de
pacientes, Unidades de Atenção Primária Indígena (UAPI), enfermarias, equipes
volantes

-

Instalação de hospitais de campanha com protocolos específicos para tratamento de
pacientes em quadro grave, em áreas com foco de contágio e municípios de
referência, com envolvimento da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai),
órgãos de defesa civil, vigilância sanitária

-

Acesso aos serviços de saúde: Destinação de alas exclusivas para atendimento de
pacientes com quadro grave em unidades hospitalares de média e alta complexidades
nos centros urbanos e cidades de referência, com garantia de leitos de UTI para
internação, respiradores e equipes capacitadas, nos casos em que for possível

-

Logística: Garantir o abastecimento de equipamentos de proteção individual (EPI),
materiais de higiene pessoal, produtos de limpeza e desinfecção de ambientes,
alimentação de pacientes e equipes

-

Parcerias: Estabelecer parcerias com órgãos públicos e privados para a arrecadação,
aquisição, higienização e distribuição de equipamentos hospitalares para as unidades
de isolamento e tratamento (oxímetro, termômetro, cilindros e concentradores de
oxigênio, monitores, máscaras concentradoras, equipamentos de ventilação
mecânica de acordo com idade e peso das/os pacientes; de 0-12 anos e adultos)

-

Execução: Garantir a presença de equipes tecnicamente capacitadas para assistência
a pacientes, com presença de médica/o, enfermeira/o, técnica/o de enfermagem,
farmacêutico, técnico de laboratório, nutricionista, fisioterapêuta; com mobilização de
Equipes Volantes (EV), agentes indígenas de saúde (AIS) e de saneamento (Aisan) e
equipes multidisciplinares (EMSI) da Sesai distintas daquelas que prestam assistência
às aldeias, bem como órgãos de saúde e de vigilância sanitária municipais e
estaduais, grupos de extensão universitária, organizações da sociedade civil e
médicas/os e enfermeiras/os em voluntariado

13. Assistência a pacientes
Para casos suspeitos sintomáticos, casos confirmados e casos graves, serão
definidos planos
de contingência e protocolos específicos, prevendo-se medidas,
infraestruturas e logística nos territórios, para quarentena com isolamento social (individual),
atendimento médico e monitoramento, de modo a evitar a saída dos territórios, restringindoa a situações de emergência.
-

Casos suspeitos sintomáticos: Identificação de pacientes por equipes de saúde e
garantia de quarentena com isolamento social (individual), em período determinado

-

Casos assintomáticos, com contato com suspeito ou confirmados: Manter em
isolamento (individual) e proceder aos testes rápidos a partir de 7 dias do contato

-

Casos confirmados, com exame RT-PCR: Garantia de quarentena com isolamento
social (individual) por 14 dias, monitoramento diário com oximetria, acompanhamento
por telemedicina e veículos/ambulâncias para transporte

-

Casos graves: Estabelecer unidades/alas de atendimento em hospitais de referência,
tanto para enfermaria, quanto UTI, recursos de transporte e acompanhamento diário

-

Transporte: Pactuar com SAMU, municípios e estados serviços de transporte
hospitalar, com ambulâncias e veículos adequados para o transporte de pacientes

Gestão de Crise
Os mecanismos de gestão de crise são imprescindíveis para o enfrentamento eficaz
da pandemia nos territórios, em especial planos de contingência que correspondam às
demandas locais e respeite as especificidades socioculturais de cada comunidade ou
território. Nesse contexto, o fortalecimento dos mecanismos de governança, com participação
e controle social são fundamental para o estabelecimento de relações efetivas entre as
estruturas emergenciais e as comunidades, diante da omissão deliberada do governo federal
em atuar com efetividade e celeridade na crise sanitária.
-

Formação de um Comitê de Crise ou estrutura correspondente, com participação das
organizações indígenas, representantes dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena
(Condisi), conselhos estaduais de povos indígenas e política indigenista, conselhos
de caciques, com estímulo a presença de 1 comitê em cada estado (PR, SC, RS)

-

Governança: Estimular a articulação entre órgãos de governança, controle social e
fiscalização vigentes, para atuação conjunta, com envolvimento dos Condisi, Dsei e
Coordenações Técnicas Locais da Funai, órgãos municipais e estaduais

14. Planos de Contingência (PC) locais
Os Planos de Contingência (PC) são instrumentos técnicos pelos quais as
comunidades organizam sua estratégia de enfrentamento, em consonância com as
particularidades locais das comunidades e terras indígenas envolvidas. A insuficiência dos
órgãos públicos competentes para impedir a disseminação do novo coronavírus entre os
povos indígenas realça a importância da iniciativa das próprias comunidades e suas formas
de organização.
-

Apoiar a elaboração de Planos de Contingência (PC) locais, em interlocução com
comunidades, lideranças e organizações indígenas

-

Apoiar a formação de coletivos locais de enfrentamento à pandemia e processos de
elaboração de medidas e planos de ação, visando ao fortalecimento e ampliação de
redes de cooperação

-

Dar respaldo político e mobilizar apoios para a implementação dos planos de ação
contingenciais elaborados por coletivos e organizações indígenas, promovendo seu
protagonismo e atuações em rede

Direitos, segurança e justiça
Além dos conflitos territoriais e violências correntes, a postura do governo brasileiro
em descumprir os direitos dos povos indígenas concorre à sua maior exposição a violações
de direitos, em seus territórios ou nas cidades. Assim, é importante garantir a segurança das
comunidades com o fortalecimento dos órgãos de fiscalização e controle, atuando em
monitoramento, notificação de situações de pressões, ameaças e desrespeito dos direitos
indígenas, avaliação de estratégias de incidência jurídica continuada. Igualmente, é preciso
assegurar o respeito aos direitos indígenas na implementação de medidas sanitárias, clínicas
e correlatas, de acordo com leis nacionais e internacionais de direitos humanos.
-

Articular com Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas
(Congresso Nacional), Ministério Público Federal (MPF), e órgãos estaduais e
municipais de justiça, cidadania e direitos humanos

-

Mobilizar advogadas/os indígenas e voluntárias/os não-indígenas, bem como
parcerias institucionais, para a defesa dos direitos das comunidades indígenas,
pacientes e familiares de vítimas, em atuação colaborativa com o Ministério Público
Federal (MPF), defensorias públicas e outros órgãos de defesa dos direitos indígenas

-

Estimular a articulação de um observatório regional de violações de direitos,
mobilizando os órgãos competentes, e fortalecendo os Conselhos Distritais de Saúde
Indígena (Condisi)

-

Promover a vinculação da observação de violações de direitos na região ao
observatório em nível nacional da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib)

-

Provocar órgãos competentes para zelar pela integridade de profissionais de saúde e
lideranças indígenas atuantes nas ações de contingência, na luta pela terra e na
defesa dos povos indígenas na região
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