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I.

Apresentação do Grupo de Trabalho
O Grupo de Trabalho (GT) sobre o Plano de Enfrentamento e Monitoramento da

COVID-19 para Povos Indígenas Brasileiros foi instituído em 22 de julho de 2020, em
atendimento à decisão do relator Ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal,
referente à ADPF 709 MC/DF, de 08 de julho de 2020.
Integram o GT os seguintes órgãos e entidades da União:

1. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, coordenador;
2. Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;
3. Ministério da Defesa;
4. Ministério da Justiça e Segurança Pública/ Polícia Federal/ Fundação Nacional
do Índio;
5. Ministério da Saúde/ Secretaria Especial de Saúde Indígena;
6. Ministério do Meio Ambiente/ Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade/ Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis;
7. Ministério da Educação;
8. Ministério da Cidadania; e
9. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Além deles, também compõem o GT:

1. Articulação dos Povos Indígenas do Brasil;
2. Lideranças indígenas representantes do Fórum de Presidentes de CONDISI;
3. Conselho Nacional dos Direitos Humanos;
4. Ministério Público Federal;
5. Defensoria Pública da União; e
6. Consultores ad hoc da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e da Associação
Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO).

O grupo foi criado com os seguintes objetivos:
• Discutir e apresentar um Plano de Enfrentamento à COVID-19 para Povos
Indígenas Brasileiros, com o apoio técnico de especialistas (consultores ad hoc)
e de representantes dos povos indígenas;
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• Apresentar a proposta do Governo Federal para a contenção e isolamento dos
invasores em relação às comunidades indígenas; e
• Apresentar as ações do Governo Federal para a imediata extensão dos serviços
do Subsistema Indígena de Saúde aos povos aldeados situados em terras não
homologadas e aos povos indígenas não aldeados, quando verificada barreira
de acesso ao SUS geral.

Nesse sentido, o GT realizou seis encontros nas seguintes datas:
• 22 de julho, quarta-feira;
• 27 de julho, segunda-feira;
• 29 de julho, quarta-feira;
• 31 de julho, sexta-feira;
• 04 de agosto, terça-feira; e
• 06 de agosto, quinta-feira.

As reuniões deram-se em dias alternados de modo a possibilitar a preparação das
equipes técnicas para a discussão do plano em cada encontro. Em média, as reuniões
tiveram a duração de 4h cada e contaram com a participação de mais de 80 representantes
do Poder Público e da sociedade civil.

II.

Metodologia de Trabalho

Na primeira reunião do Grupo de Trabalho, a União apresentou sua proposta de
dinâmica para os encontros e a submeteu à avaliação dos participantes. Como regras
gerais, foi proposto:

i.

Tolerância de 10 minutos para início formal da reunião virtual;

ii.

Até 3h 30 min por reunião;

iii.

Solicitação de fala por meio da ferramenta “Levantar a mão”;

iv.

Tempo de fala solicitada de até 4 (quatro) minutos para os participantes indígenas
e até 2 (dois) minutos para os demais participantes;
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v.

Reuniões de caráter analítico e propositivo, onde serão apresentadas e discutidas
as ações em curso e propostas novas ações, a partir de texto base previamente
acordado;

vi.

Memória da reunião e plano de ação revisado encaminhados por e-mail após
encontro;

vii.

Validação da memória de reunião e do plano de ação, enviados por e-mail, até
reunião subsequente; e

viii.

Resultado esperado: Plano de Enfrentamento, com 34Planos distritais, um por
DSEI.

Diante dessas sugestões, alguns participantes solicitaram alterações nos tópicos (i),
(iv), (vi), (vii) e (viii), como está relatado na memória da 1ª reunião no Apêndice A deste
documento. Após a fala de todos, as regras gerais acordadas foram:

i.

Tolerância de 10 minutos para início formal da reunião virtual, com abertura da
sala de reunião com 30 minutos antecedência para teste;

ii.

Até 3h30min por reunião;

iii.

Solicitação de fala por meio da ferramenta “Levantar a mão”;

iv.

Tempo de fala solicitada de até 5 (cinco) minutos;

v.

Reuniões de caráter analítico e propositivo, onde serão apresentadas e discutidas
as ações em curso e propostas novas ações, a partir de texto-base previamente
acordado

vi.

Memória da reunião encaminhada por e-mail após encontro;

vii.

Apreciação da memória de reunião, enviada por e-mail, até reunião subsequente;

viii.

Resultado esperado Plano Nacional de Enfrentamento.

Somado à pactuação quanto à dinâmica das reuniões, aos participantes também foi
apresentado o calendário previsto de atividades e reuniões do GT e a proposta de
discussão do texto-base do plano que foi encaminhado a todos no e-mail de convocação
da primeira reunião do Grupo, enviado no dia 20 de julho.
Ficou acordado o seguinte calendário de atividades e encontros:
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Ação
Convocação da 1a reunião
Primeira Reunião do Grupo de Trabalho
Convocação da 2a reunião
Análise do texto-base + apreciação de memória de reunião
Segunda Reunião do Grupo de Trabalho (Eixo Saúde)
Convocação da 3a reunião
Apreciação de memória de reunião
Terceira Reunião do Grupo de Trabalho (Eixo Saúde)
Convocação da 4a reunião
Apreciação de memória de reunião
Quarta reunião do Grupo de Trabalho (Eixo Proteção Territorial)
Convocação da 5a reunião
Apreciação de memória de reunião
Quinta reunião do Grupo de Trabalho (Eixo Proteção Social)
Convocação da 6a reunião (Plano final)
Apreciação de memória de reunião
Sexta reunião (Apreciação do Plano Consolidado)
Encaminhamento do Plano para a AGU

Responsável

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

2

GSI
MMFDH
GSI
Todos
Todos
GSI
Todos
Todos
GSI
Todos
Todos
GSI
Todos
Todos
GSI
Todos
Todos
MMFDH

3

4

5

6

Status
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Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído

Figura 1. Calendário de atividades e reuniões do GT

Nas cinco reuniões seguintes, a proposta sugerida e acatada foi no sentido de discutir,
por encontro, as ações da União para cada um dos três eixos identificados no texto-base
do Plano de Enfrentamento, a saber, Eixo Saúde, Eixo Contenção de Invasores, e Eixo
Proteção Social, de modo que, na última reunião, o texto-base revisado fosse o objeto de
debate pelos participantes. Nesse sentido, o objetivo de cada encontro seria:

Figura 2: Objetivo das reuniões

Assim como inicialmente acordado, as cinco reuniões seguintes foram realizadas. As
ações propostas pela União no texto-base foram apresentadas pelas equipes técnicas dos
Ministérios e comentadas, com vistas ao seu aprimoramento, pelos consultores ad hoc e
demais participantes. O conjunto de sugestões e recomendações feito foi compartilhado
com as equipes governamentais, de modo a possibilitar sua avaliação e incorporação no
Plano de Enfrentamento. Esse exercício de aprimoramento do Plano, a partir das
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contribuições do grupo de consultores e demais participantes do GT, é apresentado na
seção IV abaixo.
Antes, porém, faz-se um breve relato sobre cada reunião realizada. A memória
completa de cada encontro encontra-se anexada no Apêndice A deste relatório.

III.

Breve relato das reuniões do GT

A primeira reunião do GT, no dia 22 de julho, teve como objetivo apresentar a proposta
de dinâmica das reuniões e a estrutura do texto-base do Plano de Enfrentamento, bem
como apresentar, de forma objetiva, as ações da União para os povos indígenas nele
descritas.
Nesse sentido, após as pactuações sobre as regras e a dinâmica dos encontros,
relatadas acima, SESAI, FUNAI e MMFDH apresentaram o texto-base do plano, dando
destaque às principais iniciativas da União em execução e a serem executadas em relação
à saúde (Eixo Saúde), proteção territorial (Eixo Contenção de Invasores) e segurança
alimentar e de renda (Eixo Proteção Social). Na ocasião, diversos coordenadores de
Distritos Sanitários de Saúde Indígena (DSEI) informaram as ações que têm planejado e
desenvolvido nos territórios, assim como lideranças indígenas relataram sua realidade e
necessidades em face da pandemia.
Tendo sido feita a exposição e encaminhados os documentos-base para a construção
do Plano de Enfrentamento, a segunda e a terceira reunião abordaram as iniciativas
relacionadas à promoção da saúde indígena e ao combate à transmissão da COVID-19
nessas populações. As duas reuniões contaram com a participação do grupo de consultores
da FIOCRUZ e ABRASCO, que detalhou recomendações para a reelaboração do “Plano
de Enfrentamento à COVID-19 para Povos Indígenas no Brasil” a partir de diversas
dimensões.
Na segunda reunião, o grupo teceu considerações e apresentou um conjunto de
sugestões de revisão do texto-base em relação a cada uma de suas seções
(Contextualização; Objetivo Geral e Específico; Eixos; Ações por Eixo, com cronograma de
execução e responsável; Considerações Finais; Anexos). Na terceira, os consultores
apresentaram recomendações de eixos e objetivos específicos a serem contemplados no
Plano. Essas contribuições são relatadas na próxima seção e se encontram descritas,
conforme encaminhado pelo grupo, no Anexo B deste documento.
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A quarta reunião do GT tratou da proteção dos territórios indígenas. Dentre os temas
abordados, estava a implantação de barreiras de contenção e as ações de desintrusão de
invasores em Terras Indígenas. O encontro contou, mais uma vez, com a participação e as
contribuições de consultores da FIOCRUZ e ABRASCO sobre o tema.
Na ocasião, as equipes técnicas da FUNAI, do MJSP, do MD, do IBAMA e do ICMBio
apresentaram seu plano de ação para a proteção das Terras Indígenas e ouviram as
contribuições dos convidados e grupo de consultores em relação às suas iniciativas em
execução e a serem implementadas.
A última reunião temática voltou-se para a discussão das ações de garantia de
segurança alimentar e renda dos povos indígenas, em face da necessidade de reduzir e se
evitar os deslocamentos dessas populações para os centros urbanos e assegurar seu
sustento diante dos impactos da pandemia para a economia local. Novamente, esteve
presente no encontro o grupo de consultores convidado pela APIB.
Seguindo a mesma dinâmica da reunião anterior, as equipes técnicas do MMFDH,
FUNAI, MAPA, MC e MEC relataram suas propostas voltadas para a segurança alimentar
e a garantia de renda dos povos indígenas e discutiram, com os consultores,
aprimoramentos possíveis para as ações planejadas e implementadas.
Por fim, a sexta e última reunião teve como objetivo avaliar o Plano revisado e
consolidado pela União, a partir das contribuições de todos os participantes do GT. A
reunião começou com uma breve explanação, pela coordenadora do grupo, acerca dos
principais avanços alcançados pelas discussões nas reuniões do GT. Em seguida, os
convidados e consultores apresentaram sua avaliação sobre o Plano proposto e sugeriram
novas alterações e aprimoramentos. Dado o curto período de tempo para realizá-los,
somente as sugestões pontuais foram realizadas no Plano apresentado. Não obstante,
tendo em vista o dinamismo do plano, as contribuições já se encontram sob avaliação e
serão incorporadas, em maior ou menor medida, ao Plano.
A seguir, tece-se algumas considerações sobre a construção do Plano de
Enfrentamento a partir das discussões nas seis reuniões do GT.

IV.

Considerações sobre a construção do Plano
O Plano de Enfrentamento e Monitoramento da COVID-19 para Povos Indígenas

Brasileiros foi elaborado pelas equipes técnicas da União, a partir do apoio técnico recebido,
ao longo de cinco reuniões, do grupo de consultores da FIOCRUZ e ABRASCO, e das
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contribuições do representante do MPF, da DPU e do CNDH, além de lideranças indígenas
e outros convidados que participaram do GT.
Os participantes avaliaram o material-base encaminhado pela União antes da primeira
reunião do GT, com dezenas de documentos, somando mais de um milhar de páginas. Nos
encontros, brevemente relatados na seção anterior, os convidados apresentaram suas
recomendações, sobretudo para o texto-base denominado “Plano de Enfrentamento à
COVID-19 para Povos Indígenas Brasileiros”, que segue como Apêndice B deste
documento.
Por parte da APIB e dos consultores ad hoc por ela convidados, essas recomendações
foram consolidadas em cinco documentos:
1. “Sistematização dos comentários apresentados pelo grupo de apoio técnico
indicado pela APIB por ocasião da “Segunda Reunião do Grupo de Trabalho sobre
o Plano de Enfrentamento à COVID-19 para Povos Indígenas Brasileiros no âmbito
da ADPF 709”, realizada no dia 27 de julho de 2020”;
2. “Sistematização dos comentários apresentados pelo grupo de apoio técnico
indicado pela APIB por ocasião da “Terceira Reunião do Grupo de Trabalho sobre
o Plano de Enfrentamento à COVID-19 para Povos Indígenas Brasileiros no âmbito
da ADPF 709”, realizada no dia 29 de julho de 2020”;
3. Sistematização dos comentários apresentados pelo grupo de apoio técnico
indicado pela APIB por ocasião da “Terceira Reunião do Grupo de Trabalho sobre
o Plano de Enfrentamento à COVID-19 para Povos Indígenas Brasileiros no âmbito
da ADPF 709”, realizada no dia 31 de julho de 2020;
4. Sistematização dos comentários apresentados pelo grupo de apoio técnico
indicado pela APIB por ocasião da “Quinta Reunião do Grupo de Trabalho sobre o
Plano de Enfrentamento à COVID-19 para Povos Indígenas Brasileiros no âmbito
da ADPF 709”, realizada no dia 04 de agosto de 2020; e
5. Sistematização dos comentários apresentados pelo grupo de apoio técnico
indicado pela APIB e CNDH por ocasião da “Sexta Reunião do Grupo de Trabalho
sobre o Plano de Enfrentamento à COVID-19 para Povos Indígenas Brasileiros no
âmbito da ADPF 709”, realizada no dia 06 de agosto de 2020.

Os dois primeiros foram encaminhados por e-mail pela APIB para a coordenação do
GT no dia 31 de julho de 2020 (Anexo B). De posse dos documentos, a coordenação
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compartilhou-os com os diversos órgãos federais envolvidos para avaliação e incorporação
das recomendações ao Plano.
Os últimos três documentos foram encaminhados por e-mail pela APIB para a
coordenação do GT no início da tarde do dia 07 de agosto de 2020 (Anexo C). Uma vez
que não haveria tempo hábil de análise e revisão do Plano entregue, a coordenadora do
GT informou, na última reunião do GT, no dia 06 de agosto, antes inclusive de receber o
documento, que essas recomendações seriam encaminhadas para os órgãos envolvidos
para apreciação e revisões no Plano nas semanas seguintes.

B.1. Recomendações incorporadas:

Um primeiro conjunto de sugestões recebidas diz respeito ao conteúdo geral do plano.
Os convidados apontaram, no texto-base encaminhado, equívocos conceituais, afirmações
e justificativas sem as devidas evidências científicas ou fontes fidedignas de informações e
ausência de informações robustas sobre a evolução da pandemia no país e seus
determinantes. Os consultores indicaram ainda que as descrições da trajetória da pandemia
entre povos indígenas apresentadas minimizavam as efetivas dimensões do problema.
Todas essas críticas iniciais foram consideradas na revisão do texto-base do Plano.
As incorreções apontadas foram excluídas ou devidamente corrigidas, as evidências
científicas e as fontes das informações, acrescentadas, e a contextualização sobre a
evolução da pandemia, sobretudo, em relação aos povos indígenas, foi inserida na
Introdução do Plano. Buscou-se, assim, dimensionar adequadamente o problema que se
tem enfrentado.
Cita-se, a título de exemplo, a exclusão de conceitos relativos a “especificidades
biológicas” dos povos indígenas frente a doenças virais, como a COVID-19, e a
incorporação, por seu turno, de determinantes sociais da saúde e da doença, tais como as
condições de alimentação, moradia, trabalho, renda, escolaridade e segurança dos povos
indígenas, para justificar o escopo do Plano e as ações da União no sentido de garantir o
direito à vida e à saúde dos povos indígenas.
Acrescenta-se, ademais, a correção de trechos do Plano que, por equívoco na escrita,
poderiam

ser

interpretados,

nas

palavras

do

grupo

de

consultores,

como

“responsabilizando os povos indígenas e suas culturas por comportamentos refratários a
medidas sanitárias e terapêuticas necessárias, entre outros aspectos” (Anexo I,
Sistematização dos comentários apresentados pelo grupo de apoio técnico indicado pela
APIB por ocasião da “Segunda Reunião do Grupo de Trabalho sobre o Plano de
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Enfrentamento à COVID-19 para Povos Indígenas Brasileiros no âmbito da ADPF 709”,
realizada no dia 27 de julho de 2020, 2020, p. 3). Uma vez que esse não constitui o
entendimento nem a proposta da União para o enfrentamento da COVID-19 em relação aos
povos indígenas, os equívocos textuais foram devidamente sanados.
Ainda em relação ao conteúdo geral do plano, por diversas vezes, foi apontado que
as propostas de atuação indicadas no texto-base eram vagas e imprecisas, definindo
basicamente intenções, além de não apresentarem objetividade. Nesse sentido, foi
recomendado o detalhamento das ações, metas, responsáveis, protocolos, indicadores de
acompanhamento, cronograma e orçamento.
Assim a União buscou fazer em relação a todos os objetivos específicos do Plano. O
Plano contém a descrição pormenorizada das ações por objetivo e eixo, com a
apresentação de suas metas, indicadores, resultados esperados e já alcançados,
cronograma de execução com responsáveis, e aplicação de recursos orçamentários.
Além disso, o Plano descreve as estratégias de monitoramento das ações planejadas
e em execução para o alcance de cada objetivo específico. Buscou-se, dessa forma,
assegurar total transparência e clareza quanto à atuação de cada órgão no enfrentamento
da COVID-19 em relação aos povos indígenas brasileiros.
Destaca-se, a título de exemplo, uma das ações voltadas para a promoção de
segurança alimentar, que consiste em um dos objetivos específicos do Eixo 1: Promoção
da saúde e prevenção da COVID-19 nos territórios, a saber: “Distribuir, em caráter
emergencial, cestas de alimentos, com produtos de higiene, para povos indígenas em todo
o país”. No texto-base, essa ação trazia números absolutos quanto ao seu alcance e não
apresentava meta clara a ser alcançada. Nesta versão final do Plano, essa limitação foi
superada com a apresentação detalhada das famílias indígenas alcançadas pela iniciativa
ao longo do tempo, além da indicação dos resultados alcançados até a presente data frente
à meta estabelecida, a descrição do cronograma previsto de execução para as próximas
semanas e a apresentação do investimento orçamentário realizado.
No que se refere à estrutura do texto-base do Plano, composta inicialmente por três
eixos: Saúde Indígena, Conteção de Invasores e Proteção Social, o grupo de consultores
ad hoc teceu um conjunto de considerações.
Tendo em vista que
o cuidado à saúde não pode se limitar à oferta de atendimento biomédico [...] [e] no
caso dos povos indígenas a integridade e a preservação de seus territórios é um
fator chave na manutenção de condições satisfatórias de vida e de saúde (Anexo I,
Sistematização dos comentários apresentados pelo grupo de apoio técnico indicado
pela APIB por ocasião da “Segunda Reunião do Grupo de Trabalho sobre o Plano
12

de Enfrentamento à COVID-19 para Povos Indígenas Brasileiros no âmbito da
ADPF 709”, realizada no dia 27 de julho de 2020, 2020, p. 10).

Os consultores defenderam que as ações relacionadas à contenção de invasores e
de proteção social estariam diretamente associadas à promoção de saúde, uma vez que a
alimentação de qualidade e a garantia da terra indígena constituiriam determinantes de
boas condições de saúde da população indígena. Apontaram que
É a terra indígena que pode prover alimentação saudável, garantir a habitação, água
de qualidade e outros meios de subsistência. Para além das condições materiais de
vida é no território indígena que se garante a reprodução da religiosidade, dos
valores éticos, dos ritos e mitocosmologia e outros marcadores étnicos, essenciais
ao viver indígena (Anexo I, Sistematização dos comentários apresentados pelo
grupo de apoio técnico indicado pela APIB por ocasião da “Segunda Reunião do
Grupo de Trabalho sobre o Plano de Enfrentamento à COVID-19 para Povos
Indígenas Brasileiros no âmbito da ADPF 709”, realizada no dia 27 de julho de 2020,
2020, p. 10).

Sob essa ótica, o grupo recomendou a estruturação do Plano em seis eixos, como
segue:
1. Promoção da saúde e prevenção da COVID-19 nos territórios
2. Participação social e controle social
3. Promoção das interações intergestoras e intersetoriais
4. Reorganização e qualificação do trabalho da equipe e biossegurança
5. Vigilância e informação em saúde
6. Assistência integral e diferenciada

No primeiro eixo, estariam as ações destinadas à garantia de segurança alimentar e
à proteção dos territórios indígenas, além das iniciativas voltadas à garantia do direito pleno
à saúde pela prevenção da ocorrência e dispersão da COVID-19 nos territórios indígenas.
No segundo, Participação social e controle social, estaria elencado o conjunto de iniciativas
destinadas à mobilização e participação de lideranças indígenas locais no planejamento,
elaboração, implementação e monitoramento das políticas de saúde.
O terceiro eixo Promoção das interações intergestoras e intersetoriais contemplaria
as ações de articulação e pactuação que visam a garantia da continuidade e integralidade
do atendimento de saúde aos indígenas, particularmente no que se refere à atenção
diagnóstica e hospitalar especializada, cuja prestação compete aos municípios e estados.
Por sua vez, o eixo Reorganização e qualificação do trabalho da equipe e
biossegurança traz as diversas iniciativas relacionadas à educação e à gestão do
Subsistema de Saúde Indígena e à segurança do paciente indígena e do profissional de
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saúde. De forma complementar, o eixo 5 Vigilância e informação em saúde apresentaria os
protocolos e orientações gerais norteadores das ações no território. Por fim, o último eixo
Assistência integral e diferenciada contemplaria o conjunto de iniciativas da União
destinadas à detecção e manejo de casos de Síndrome Respiratória (SR), Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG) e da COVID-19, e à atenção integral da saúde.
Com base nessas recomendações, o Plano de Enfrentamento e Monitoramento foi
estruturado. Ao invés de três Eixos: Saúde, Contenção de Invasores e Proteção Social, o
Plano apresenta os seis eixos sugeridos, conforme descritos acima, nos quais o conjunto
de iniciativas da União é respectivamente apresentado de forma detalhada, com a indicação
de metas, resultados esperados, cronograma de execução, responsáveis e orçamento,
como recomendado.
O Quadro 1 a seguir apresenta as recomendações dos convidados e grupo de
consultores que, em alguma medida, encontram-se agregadas ao Plano, bem como sua
forma de incorporação no texto final apresentado.

Quadro 1: Forma de incorporação das recomendações dos participantes do GT
Eixo

(1) Promoção da
saúde
e
prevenção da
COVID-19 nos
territórios

Recomendação
Apresentar
medidas
contenção e isolamento
invasores em relação
comunidades indígenas,
modo a evitar o contato

Forma de incorporação
de
dos
às
de

Realizar a instalação e a
manutenção de barreiras
sanitárias
Garantir
o
suporte
ao
isolamento ou distanciamento
social
Realizar
orientações
e
medidas para minimizar os
riscos nos deslocamentos
entre
comunidades
e,
principalmente,
para
os
centros urbanos
Realizar
ações
de
comunicação e educação em
saúde, com a participação dos
povos indígenas, em formatos
diversos,
em
linguagem
acessível e com tradução
para as línguas nativas

Redação no Plano

Implementar medidas de
contenção e isolamento dos
invasores em relação às
comunidades indígenas, de
modo a evitar o contato

Objetivo específico

Garantir o suporte
ao
isolamento
ou
distanciamento social
Realizar
orientações
e
medidas para minimizar os
riscos nos deslocamentos
entre
comunidades
e,
principalmente,
para
os
centros urbanos
Realizar
ações
de
comunicação e educação em
saúde, com a participação
dos povos indígenas, em
formatos
diversos,
em
linguagem acessível e com
tradução para as línguas
nativas
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Garantir
alimentar

a

segurança
Contribuir e
ações
de
alimentar

Garantir a provisão de
insumos para medidas de
higienização e prevenção, no
âmbito das comunidades
Realizar
as
adequações
necessárias
para
o
recebimento de auxílios
Promover a inclusão de uma
comissão
formada
por
membros do Conselho Local
nos grupos de trabalho ou
comitês existentes em cada
polo base, quando for o caso

(2) Participação
social
e
controle social

Promover a inclusão de uma
comissão
formada
por
membros do CONDISI, eleitos
pelo pleno, nos Comitês de
Crise

Promover a inclusão da CISI
no Comitê de Crise Central

Garantir e promover a
inclusão de uma comissão
formadas por membros do
CONDISI, eleitos pelo pleno,
nos Conselhos Estaduais e
Municipais
Instituir
ou
acionar
instrumentos
formais
de
articulação entre os três entes
federativos

desenvolver
segurança

Apoiar os povos indígenas no
recebimento de auxílios

Ação

Inclusão de membro(s) do
Conselho Local de Saúde
Indígena
(CLSI)
nas
discussões
sobre
o
enfrentamento à COVID-19
em cada polo base, quando
for o caso

Ação

Inclusão de membro(s) do
Conselho Distrital de Saúde
Indígena (CONDISI) nos
Comitês de Crise Distrital

Ação

Inclusão de representante da
Comissão Intersetorial de
Saúde Indígena do Conselho
Nacional
de
Saúde
(CISI/CNS) no Comitê de
Crise Nacional

Ação

Inclusão de membro(s) do
CONDISI nos Conselhos
Estaduais e Municipais de
Saúde

Objetivo específico

Fortalecer a articulação entre
os três entes federativos no
enfrentamento à COVID-19
Inclusão de membro(s) do
Conselho Local de Saúde
Indígena
(CLSI)
nas
discussões
sobre
o
enfrentamento à COVID-19
em cada polo base, quando
for o caso

(3) Promoção das
interações
intergestoras e
intersetoriais

Promover a participação dos
diversos entes federativos e a
participação paritária indígena
nas instâncias de gestão e
tomada de decisão no
combate à covid-19, nos
comitês
crise
(COIS),
comissões intergestores (CIB
e
CIT),
CONASS
e
CONASEMS

Ação

Inclusão de membro(s) do
Conselho Distrital de Saúde
Indígena (CONDISI) nos
Comitês de Crise Distrital
Inclusão de representante da
Comissão Intersetorial de
Saúde Indígena do Conselho
Nacional
de
Saúde
(CISI/CNS) no Comitê de
Crise Nacional
Inclusão de membro(s) do
CONDISI nos Conselhos
Estaduais e Municipais de
Saúde
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Inclusão da participação de
indígenas nas Comissões
Intergestores
Bipartite
e
Tripartite

Garantir
a
articulação
interministerial e intersetorial
em nível federal para ações
de promoção da saúde
Promover, quando pertinente
ou
com
adequação,
a
articulação e padronização de
protocolos
técnicos
de
vigilância e combate à
disseminação da doença
Efetivar a integração das
ações de vigilância em saúde
e em particular da vigilância
epidemiológica,
realizadas
nos DSEI às atividades
realizadas no restante do SUS

(4) Reorganização
e qualificação
do trabalho da
equipe
e
biossegurança

Ação

Ação

Articulação das ações de
vigilância à COVID-19 entre
os três entes federativos

Ação

Adequação
dos
planos
municipais e estaduais de
enfrentamento à COVID-19
com ações específicas para
população indígena

Disponibilizar a informação
epidemiológica oriunda dos
casos notificados indígenas
de modo a possibilitar a
análise e elaboração de perfis
étnico,
demográfico
e
geográfico dos casos

Ação

Desenvolver estratégias de
gestão que promovam e
ampliem o acesso dos
doentes indígenas ao sistema
SISREG

Ação

Combater o racismo e a
discriminação de indígenas no
acesso aos serviços
Estabelecer
protocolos,
realizar monitoramento e
garantir
os
insumos
e
logísticas para a ambiência,
limpeza de ambientes e
equipamentos, provimento do
EPIs
e
medidas
de
biossegurança adequada dos
espaços do subsistema (sede,

Inclusão de participantes de
indígenas
nos
Comitês
Operativos de Emergência
municipais e estaduais
Instituição de instrumentos
formais de articulação entre
os três entes federativos para
enfrentamento à COVID-19

Objetivo específico

Objetivo específico

Preenchimento da variável
raça/cor
indígena
nos
sistemas de saúde SIVEPGripe, e-SUS Notifica e
Sistema de Informação sobre
Mortalidade (SIM), conforme
preconiza
Portaria
N°344/2017;
Disponibilização dos boletins
e informes epidemiológicos
por DSEI no site da SESAI
para
publicizar
o
monitoramento dos casos de
COVID-19;
Disponibilização dos boletins
com análise por raça/cor dos
casos de COVID-19 no Brasil
Inclusão do SASISUS no
SISREG e demais sistemas
de regulação municipais e
estaduais
Ampliação do cadastro dos
estabelecimentos de saúde
indígenas no SCNES
Combater a discriminação de
indígenas no acesso aos
serviços da Rede SUS

Adotar medidas sanitárias de
combate à COVID-19 no
âmbito dos estabelecimentos
de saúde indígena
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Casai, polos, posto, e no
âmbito comunitário)
Elaborar
protocolos
detalhados
sobre
os
procedimentos de testagem e
quarentena de trabalhadores
em trânsito nos territórios, e
garantir condições adequadas
de isolamento e assistência
para
os
trabalhadores
sintomáticos
Estabelecer em locais de
referência,
perto
das
comunidades,
espaços
específicos para assistência
aos pacientes com quadro
moderado ou grave de
síndrome gripal ou com
Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG), com finalidade
de estabilização e espera, de
forma segura, para remoção
para hospital intermediário ou
de referência
Garantir o provimento de
condições para adequada
higienização das mãos para
uso dos pacientes e seus
acompanhantes
e
dos
profissionais de saúde

Objetivo específico

Prover condições de trabalho
aos trabalhadores da saúde,
com a distribuição e o
monitoramento de insumos,
equipamentos de proteção
individual (EPI) e testes
rápidos nos DSEI
Adotar medidas sanitárias de
combate à COVID-19 no
âmbito dos estabelecimentos
de saúde indígena

Ação

Implementação das UAPI

Ação

Divulgação e implementação
dos Protocolos Básicos de
Segurança do Paciente,
incluindo o Protocolo de
Higienização das Mãos

Monitorar se os profissionais
da saúde indígena estão
seguindo os procedimentos
de segurança adequados, e
suas condições físicas e
emocionais,
com
transparência
nas
informações

Ação

Garantir
contratações
emergenciais para suprimento
da
força
de
trabalho
necessária para a ações e
substituições de profissionais
em afastamento

Objetivo específico

Garantir rotinas e equipes
específicas para atendimento
de sintomáticos respiratórios
e gripais

Ação

Garantir a manutenção da
oferta de atendimentos para
grupos
prioritários
e
programas
estratégicos
(como vacinação, pre-natal,
HAS,
DM,
Tuberculose,
Malária, dengue ou outros
problemas relevantes no perfil
epidemiológico local)

Objetivo específico

Implementação
e
monitoramento da adesão às
recomendações de entrada
em área indígena dos
trabalhadores
da
saúde
indígena no que diz respeito à
prevenção da disseminação
das Síndromes Respiratórias,
incluindo COVID-19
Ampliar a força de trabalho
para
enfrentamento
à
COVID-19
nas
Terras
Indígenas, inclusive com a
contratação
emergencial,
quando necessária
Implementação das Equipes
de Resposta Rápida nos
DSEI
Contratações emergenciais
de profissionais de saúde

Manter a continuidade das
ações de atenção básica
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Rever e orientar a rotina de
visitas domiciliares
Desenvolver e implementar
estratégias
de
telesaúde/telemedicina
por
radiofonia, telefone ou outras
estratégias
Formular estratégias para
qualificação para a atuação e
prevenção da Covid-19 de
todos
trabalhadores
(motoristas, profissionais de
saúde, equipe de limpeza,
gestores,
controle
social
indígena, entre outros)
Garantir o apoio de insumos,
qualificação e supervisão para
a atuação dos AIS nas ações,
com materiais educativos com
linguagem
adequada
e
acessíveis

(5) Vigilância
e
informação em
saúde

Desenvolver as estratégias de
educação à distância, com
metodologias e recursos
adequados e acessíveis para
os profissionais de saúde das
Equipes Multidisciplinares de
Saúde Indígena (EMSI) e AIS
Realizar o monitoramento e
avaliação das estratégias de
qualificação, que deverão ser
contínuas
Adotar como organização da
resposta à pandemia no
contexto indígena o conceito
de cenários epidemiológicos,
em que se pensa como
alternativa duas situações: (1)
confirmação de circulação
viral no território, seja ele rural
ou não; e (2) ausência de
circulação viral no território.
A organização da vigilância
deve priorizar a lógica de
busca
ativa
de
casos
suspeitos
baseada
em
critérios clínicos (Síndrome
Gripal e SRAG)

Ação

Priorização do atendimento
domiciliar, com a adoção das
medidas preventivas

Objetivo específico

Implementar estratégias de
telesaúde/telemedicina por
radiofonia, telefone ou outras
estratégias

Objetivo específico

Implementar e monitorar
estratégias para qualificação
dos trabalhadores da saúde
indígena

Ação

Distribuição e monitoramento
dos insumos, EPI e testes
rápidos nos DSEI
Implementar e monitorar
estratégias para qualificação
dos trabalhadores da saúde
indígena

Objetivo específico

Implementar e monitorar
estratégias para qualificação
dos trabalhadores da saúde
indígena

Objetivo específico

Implementar e monitorar
estratégias para qualificação
dos trabalhadores da saúde
indígena

Objetivo específico

Adotar as recomendações
mais
recentes
da
SESAI/Ministério da Saúde
sobre a definição de casos
suspeitos, confirmados e
descartados de COVID-19,
bem como os critérios de
notificação

Ação

Priorização da busca ativa
domiciliar de casos de SG e
SRAG, com destaque para o
papel de vigilância do Agente
Indígena de Saúde

O critério de definição de caso
suspeito deve ser adaptado
ao cenário epidemiológico

Objetivo específico

O documento deve conter
menção
explícita
ao
rastreamento não somente de
contatos
de
casos

Objetivo específico

Adotar as recomendações
mais
recentes
da
SESAI/Ministério da Saúde
sobre a definição de casos
suspeitos, confirmados e
descartados de COVID-19,
bem como os critérios de
notificação
Fortalecer as estratégias de
testagem para a população
indígena,
incluindo-se
o
rastreamento de casos
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confirmados, mas também os
contatos de casos suspeitos
Recomenda-se estabelecer
um fluxo bastante claro de
testagem, incluindo fases da
doença em que se deve
realizar a coleta, necessidade
de retestagem, e testagem de
contatos assintomáticos de
casos confirmados
Recomenda-se a testagem de
outros vírus respiratórios, em
especial o Influenza, e RSV
em crianças, entre outros
Deve-se
investir
na
qualificação,
agilidade
e
transparência da informação,
inclusive com análises no
nível local.
É fundamental ter explícitos
os
indicadores
epidemiológicos
de
monitoramento da epidemia
no nível local (aldeia), com
formas de cálculo, bem como
disponibilização pública de
dados no menor nível de
desagregação possível, não
identificados,
incluindo
população em risco, dados da
ficha de notificação COVID-19
e SRAG, internações e óbitos
por causas, sexo e idade
Estabelecer estratégias para
expansão da assistência para
o apoio às populações
indígenas em terras não
homologadas
e
não
assistidos,
de
maneira
adequada pelo SUS
Estabelecer critérios claros e
condições para o manejo de
casos leves e moderados:
isolamento,
monitoramento
clínico,
tratamento
de
(6) Assistência
sintomas, encaminhamentos
integral
e
em momentos tempestivos;
diferenciada
Definir regras e critérios para
funcionamento adequado das
CASAI:
promovendo
a
adequação da ambiência e
rotinas,
levando
em
consideração a necessidade
de isolamento de casos
confirmados e suspeitos,
redimensionamento
e
qualificando
da
equipe
assistencial e profissionais de
apoio
Fonte: formulação própria.

Objetivo específico

Objetivo específico

Ação

Objetivo específico

Objetivo específico

Objetivo específico

Objetivo específico

Fortalecer as estratégias de
testagem para a população
indígena,
incluindo-se
o
rastreamento de casos

Fortalecer as estratégias de
testagem para a população
indígena,
incluindo-se
o
rastreamento de casos
Estimativa da magnitude da
morbidade e mortalidade
causadas por COVID-19;
Verificação
do
cenário
epidemiológico para aumento
da sensibilidade do manejo
clínico dos casos suspeitos

Manter
os
estudos
epidemiológicos visando à
continuidade
do
monitoramento das taxas de
morbidade e mortalidade
causadas por COVID-19
Avaliar o impacto de medidas
de intervenção

Adotar
estratégias
para
expansão
da
atenção
primária
à
saúde
a
populações indígenas em
terras não homologadas e/ou
com barreiras de acesso a
unidades básicas de saúde
Propiciar manejo dos casos
leves e o encaminhamento à
atenção especializada dos
casos graves de COVID-19,
em conformidade com os
protocolos do Ministério da
Saúde

Aprimorar as diretrizes já
existentes para as Casas de
Saúde Indígena
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Por fim, o grupo de consultores apresentou um conjunto de contribuições acerca das
ações descritas no texto-base do Plano. Especificamente quanto ao “Eixo Saúde”, os
consultores apontaram que ele
i.
ii.

iii.

iv.
v.
vi.

não aborda de forma satisfatória a questão da garantia à integralidade da
assistência;
não detalha como essa integralidade está garantida, deixando apenas
subentendido que ela abrange atendimento especializado e internação, se
necessário;
não indica que há dificuldades no atendimento de casos que demandam
remoção de pacientes para a hospitalização ou outros tipos de unidades de
atenção especializada;
não apresenta informações detalhadas sobre a capacidade instalada do
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena;
trabalha com níveis de resposta, ao invés de cenários epidemiológicos; e
não discrimina os custos de implementação das ações previstas.

Visando tratar satisfatoriamente da integralidade da assistência e o atendimento de
casos que demandam remoção de pacientes (i, ii e iii), o Plano de Enfrentamento e
Monitoramento traz um conjunto de iniciativas, sobretudo no Eixo 1: Promoção da saúde e
prevenção da COVID-19 nos territórios e no 6: Assistência integral e diferenciada.
A título de exemplo, cita-se as ações voltadas para o manejo dos casos leves e o
encaminhamento à atenção especializada dos casos graves de COVID-19, em
conformidade com os protocolos do Ministério da Saúde, como o Protocolo de Manejo
Clínico do Coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde (Versão 09) do Ministério
da Saúde, bem como para a implementação de 54 Unidades de Atenção Primária Indígena
(UAPI) com o objetivo de fortalecer os serviços de atenção primária à saúde indígena no
atendimento da população indígena de abrangência dos DSEI para COVID-19.
Acrescenta-se que o Plano incorpora a abordagem de cenários epidemiológicos, em
substituição aos níveis de resposta, embora não na abordagem exata proposta pelos
consultores, com apenas dois cenários: quando há contaminação por COVID-19 e quando
não há. O Plano traz os protocolos a serem adotados e as ações a serem implementadas
quando: (1) há ausência de transmissão da COVID-19 na aldeia; (2) há transmissão local
da COVID-19 na aldeia; e (3) há transmissão comunitária da COVID-19 na aldeia. Essa
abordagem encontra-se apresentada no Informe Técnico nº 6/2020, anexado ao Plano de
Enfrentamento e Monitoramento da COVID-19 para Povos Indígenas Brasileiros.
Por fim, buscou-se apresentar, como sugerido, os custos e, em decorrência, a
aplicação de recursos orçamentários necessários para a plena implementação de cada
ação proposta no Plano. Nesse sentido, na seção “Execução e Monitoramento do Plano”,
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as iniciativas planejadas para o alcance de cada objetivo específico são descritas com a
indicação de sua meta, indicador, resultado esperado, cronograma de execução com
responsáveis,

orçamento

necessário

e

estratégias

de

monitoramento

de

sua

implementação.
Além das contribuições ao Eixo “Saúde Indígena”, o grupo de consultores também
teceu considerações a respeito das ações previstas inicialmente no Eixo “Contenção de
Invasores”. Os consultores apontaram que o texto-base
i.

ii.
iii.

Não explicitava detalhadamente as atividades e metas a serem cumpridas,
estando descritas tão somente ações efetuadas ou em curso (muitas em regiões
específicas);
Não focava no tema da desintrusão; e
Não apresentava medidas de contenção e isolamento dos invasores em relação
às comunidades indígenas, salvo sob a forma de barreiras sanitárias.

Ademais, os consultores sugeriram associar as ações relacionadas à proteção
territorial às de promoção à saúde, incluindo-as no mesmo eixo do Plano. O grupo salientou
que a presença de invasores está diretamente associada ao risco da disseminação do vírus
entre os povos indígenas, uma vez que as iniciativas de contenção de invasores
possibilitariam a prevenção da transmissão da COVID-19 e a garantia ao direito à saúde.
Na versão revisada do Plano, buscou-se superar todas essas limitações em alguma
medida. As metas por ações efetuadas ou em curso foram acrescentadas (i); o
planejamento quanto às ações de desintrusão, descrito (ii); e todas as medidas de
contenção e isolamento dos invasores em relação às comunidades indígenas, para além
de barreiras sanitárias, foram apresentadas (iii).
Por fim, o grupo de consultores também apresentou um conjunto de recomendações
acerca do Eixo “Proteção Social”, proposto no texto-base do Plano. O grupo apontou que
ele
i.
ii.
iii.

iv.
v.
vi.

apresentava um escopo limitado, com pouca ênfase em temas relacionados aos
territórios indígenas;
não considerava a perspectiva da garantia de subsistência e segurança da
população para viabilizar a adoção de medidas de contenção da pandemia;
não previa estratégias de apoio à produção de alimentos (nos territórios onde
essa produção é possível) ou, quando pertinente, ao escoamento e
comercialização da produção indígena onde ela faz parte da economia local;
não previa formas de participação indígena na definição das necessidades das
comunidades ou das formas mais apropriadas de apoiá-las;
não apresentava metas, critérios, cronogramas ou indicadores de
acompanhamento; e
não informava o alcance das ações de forma pormenorizada, como, por
exemplo, a distribuição das cestas (proporção de domicílios indígenas
atendidos) e kits (proporção dos estudantes indígenas atendidos) em cada DSEI
e Polo Base.
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Assim como para os demais Eixos inicialmente propostos, a versão final do Plano
buscou superar a ausência de detalhamento sobre cada ação da União voltada para a
segurança alimentar e a garantia de renda da população indígena no contexto de pandemia.
Buscou-se, assim, ampliar o escopo de ações com esses propósitos (i), descrever suas
metas, cronogramas e indicadores de acompanhamento (v), e apresentar os dados em
relação ao alcance de cada ação da forma mais desagregada e pormenorizada possível
(vi).
Como novidade, o Plano traz iniciativas de apoio à produção de alimentos nos
territórios onde ela é possível e de escoamento e comercialização da produção indígena
onde ela faz parte da economia local (iii).
Essas ações, assim como as de distribuição de alimentos, têm resultado de demandas
indígenas, encaminhadas à União, e têm buscado atender às necessidades das
comunidades, conforme apontadas por suas lideranças (iv).
Com esse conjunto de iniciativas, a União tem buscado garantir a subsistência e a
segurança da população indígena (ii), de modo a reduzir deslocamentos e o risco de
contaminação pela COVID-19. Sabe-se, porém, que essa consiste em uma tarefa complexa
e com alto grau de dificuldade e, por isso, a União tem buscado e contado com o apoio de
Organizações da Sociedade Civil e do setor empresarial na doação de alimentos e
ferramentas para levar segurança alimentar e possibilitar a produção agrícola pelos
indígenas.
Em que pese os avanços na versão revisada do Plano, possibilitados pelas
discussões técnicas do GT criado para esse fim, reconhece-se que melhorias ainda
precisam ser realizadas, com a participação de lideranças indígenas de todo o país, tendo
em vista as particularidades regionais e culturais de cada etnia.
Diante disso, a União manterá o GT ativo e continuará atuando no sentido de
aprimorar suas ações e o Plano de Enfrentamento, por meio do diálogo com especialistas
e representantes indígenas, buscando sempre superar os diferentes obstáculos para
garantir o direito à vida e à saúde dos povos indígenas em tempos e pós-pandemia.
Nesse sentido, o conjunto de apontamentos dos convidados realizado na última
reunião do GT muito contribuirá para novos avanços no Plano e, mais importante, nas
políticas planejadas e executadas pela União para os povos indígenas brasileiros.
A seguir, passa-se a tratar das recomendações do grupo de consultores que, por
razões diversas, não puderam ser incorporadas ao Plano de Enfrentamento e
Monitoramento neste momento. Cabe ressaltar, porém, que essas sugestões encontram22

se devidamente anotadas pelas equipes técnicas de cada órgão e, em momento oportuno,
aprimorarão as políticas públicas de cada órgão federal.

B.2. Pontos de divergência:

O primeiro ponto de divergência entre a União e o grupo de consultores diz respeito
ao termo “povos indígenas brasileiros” contido na nomenclatura do plano. Os consultores
sugeriram um plano de enfrentamento voltado para “povos indígenas no Brasil”, enquanto
a União apresenta um plano para “povos indígenas brasileiros”.
Segundo os consultores, a utilização do termo “indígenas brasileiros” ignoraria a
antecedência histórica e originária desses povos no território brasileiro, dentro da ideia de
que muitos indígenas não concebem em seu modo de vida a existência de fronteiras
territoriais.
A União não desconhece esse entendimento. Todavia, na condição de responsável
gerencial e executiva do plano (considerando que uma concepção ainda mais ampliativa,
que contemplaria indígenas oriundos de outros países da América do Sul, para um plano já
de cunho nacional pode acarretar sua inexequibilidade), a União manteve a nomenclatura
“PLANO DE ENFRENTAMENTO E MONITORAMENTO DA COVID-19 PARA OS POVOS
INDÍGENAS BRASILEIROS”, indicada na decisão cautelar proferida pelo Ministro Luís
Roberto Barroso na ADPF 709 (item II.3, pág. 31, da decisão de 08/07/2020). O pedido
contido na petição inicial (item 214 “e”, pág. 84) também apontou para um “plano de
enfrentamento da COVID-19 para os povos indígenas brasileiros”, sendo acatada a
nomenclatura pela União.
Ainda em relação ao título, o grupo de consultores salientou que a concepção de
“enfrentamento” já incluiria a atividade de “monitoramento”, de modo que o Plano poderia
ser denominado “PLANO DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 PARA OS POVOS
INDÍGENAS BRASILEIROS”.
Em que pese a concordância da União em relação a essa relação intrínseca entre
enfrentamento e monitoramento, a União manterá a nomenclatura “PLANO DE
ENFRENTAMENTO E MONITORAMENTO DA COVID-19 PARA OS POVOS INDÍGENAS
BRASILEIROS”, não só por estar indicada na decisão cautelar, mas sobretudo pela
importância que esse componente específico do Plano apresenta. O monitoramento do
Plano não abrange apenas a dimensão institucional, interna, como também contempla a
dimensão externa, de controle social do impacto das ações plenejadas e implementadas.
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Outro ponto não-acatado pela União diz respeito à disponibilização e transparência
de dados epidemiológicos e de saúde da população indígena pela SESAI. O grupo de
consultores sugeriu a disponibilização de informações individualizadas, embora sem a
identificação dos indivíduos, sobre as condições dos indivíduos que forem notificados como
suspeitos ou portadores da COVID-19 no âmbito das aldeias e das etnias. Com base nas
Leis nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 e 13.709, de 14 de agosto de 2018, por
comprometer o direito ao sigilo e à privacidade e por acarretar em risco de estigmatização
dos indivíduos, essa disponibilização, porém, não poderá ocorrer, conforme recomendado.
A SESAI, porém, trabalha em aprimoramentos do SIASI e das suas bases de dados para,
nos próximos meses, disponibilizar o módulo demográfico e outras informações de saúde
desse Sistema, novamente.
Além desses aspectos, algumas sugestões de objetivos para o Plano não puderam,
neste momento, ser incorporadas ao Plano (Quadro 2), por limitações legais,
administrativas, institucionais e orçamentárias.
Uma delas diz respeito à garantia de saneamento básico para as populações
indígenas. Enquanto um problema estrutural e histórico, essa política requer ações
estruturantes, de médio e longo prazo, que vão além da pandemia e de seu enfrentamento.

Quadro 2: Recomendações não-incorporadas neste momento no Plano
Eixo
(1) Promoção
da
saúde
e
prevenção
da
COVID-19
nos
territórios
(2) Participação
social e controle
social
(3) Promoção das
interações
intergestoras e
intersetoriais
(6) Assistência
integral e
diferenciada

Recomendação não-acatada
Garantir o acesso universal ao saneamento básico
Realizar as adequações necessárias para o recebimento de auxílios
Promover e fortalecer os Conselhos Locais de Saúde
Promover a retomada do Fórum de Presidentes de CONDISI
Promover a compatibilização do sistema de informação em saúde indígena com
as bases nacionais de dados, dando visibilidade aos perfis epidemiológicos
indígenas
Garantir a adequação das condições que aqueles em isolamento – alojamento e
alimentação – permaneçam em isolamento durante todo o período necessário

No caso das adequações necessárias para o recebimento de auxílios, a União está
tratando dessas ações, de modo específico e separado, pela importância da matéria, e em
resposta à decisão judicial recente pelo TRF1, de 14 de julho de 2020, a esse respeito.
Sobre a solicitação de “Promover e fortalecer os Conselhos Locais de Saúde” e de
“Promover a compatibilização do sistema de informação em saúde indígena com as bases
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nacionais de dados, dando visibilidade aos perfis epidemiológicos indígenas”, tratam-se de
ações contínuas, que também vai além da pandemia e de seu enfrentamento. Em que pese
a importância da implementação de cada uma dessas sugestões, elas requerem um
conjunto de ações estruturantes, de médio prazo, cuja viabilidade deve ser detalhadamente
avaliada, antes da tomada de decisão. São ações, portanto, que requerem esforços que
ultrapassam a urgência e o imediatismo da pandemia.
Outra solicitação, a de “Promover a retomada do Fórum de Presidentes de CONDISI”,
está sob análise da AGU, para se tomar as providências cabíveis. Esses espaços foram
extintos pelo Decreto nº 9.812, de 30 de maio de 2019. Uma vez que o decreto regulamenta
as regras para a recriação de colegiados, estudos têm sido realizados no sentido de propor
o desenho institucional mais participativo e inclusivo possível para ambos os colegiados.
Outras duas recomendações, citadas abaixo, têm sido objeto de constantes esforços
da SESAI no sentido de efetivá-las. As equipes multidisciplinares de saúde indígena (EMSI)
dos DSEI têm buscado promover o isolamento dos casos suspeitos e confirmados e dos
indígenas que estão retornando à aldeia, assim como a SESAI, enquanto unidade do
Ministério da Saúde, tem contribuído com articulações e pactuações com estados e
municípios no sentido de implantar ações de vigilância e enfrentamento à COVID-19
alinhadas aos protocolos técnicos do Ministério da Saúde, respeitando sua autonomia e
atribuições no que diz respeito à política de saúde.
Garantir a adequação das condições que aqueles em isolamento – alojamento e
alimentação – permaneçam em isolamento durante todo o período necessário.
Promover, quando pertinente ou com adequação, a articulação e padronização de
protocolos técnicos de vigilância e combate à disseminação da doença.

Por fim, cabe salientar que algumas sugestões compõem o conjunto de componentes
da atividade de planejamento e elaboração das políticas, projetos e iniciativas da SESAI.
São elas:
Estabelecer critérios para implementação das UAPI-COVID-19, definindo
claramente um dimensionamento mínimo de estruturas e funções possíveis,
definindo critérios de localização geográfica, dimensionamento e adequação da
equipe para funcionamento das mesmas.
Mapear os recursos e insumos existentes e necessários para as ações rotineiras e
excepcionais do trabalho e de comunicação à distância (equipamentos e meios de
comunicação), tratamento de casos de SRAG e/ou moderados e graves de COVID19.
Caracterizar o quantitativo e perfil da força de trabalho existente, e definir as
necessidades (quantitativos e perfis) para manutenção das atividades e ações
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suplementares diante do contexto da COVID-19 (considerando afastamento,
mudanças de rotinas e estratégias específicas).
Definir critérios mínimos de ambiência e insumos, em quantidade e qualidade, a
serem utilizados para nortear os planos distritais, para adequação da assistência.
Definir as atribuições de cada profissional de saúde no âmbito das atividades de
promoção, prevenção, assistência e recuperação a saúde ligadas a manutenção
das atividades gerais e específicas do enfrentamento da Covid-19.

A definição de critérios para implementação de unidades institucionais, o
levantamento e estabelecimento do mínimo de recursos e insumos necessários por
unidade, e o mapeamento das demandas de profissionais são atividades imprescindíveis
da avaliação ex ante de políticas públicas, que possibilitam apontar a real necessidade e a
viabilidade da política, tendo em vista, respectivamente, o diagnóstico do problema e os
limites orçamentários e administrativos do órgão e de suas unidades nos territórios
indígenas. Posto que constituem etapas prévias à elaboração das políticas públicas e não
ações e metas de um determinado objetivo a ser alcançado, essas atividades não foram
identificadas no Plano.
Por sua vez, a “definição de atribuições de cada profissional de saúde no âmbito das
atividades de promoção, prevenção, assistência e recuperação a saúde ligadas a
manutenção das atividades gerais e específicas do enfrentamento da Covid-19” é feita pelo
Ministério da Saúde, em consonância com o estabelecido pelos conselhos das profissões
regulamentadas.
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Primeira Reunião do Grupo de Trabalho sobre o Plano de Enfrentamento
à COVID-19 para Povos Indígenas Brasileiros no âmbito da ADPF 709

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Aos 22 dias do mês de julho do ano de 2020, às 14:40 horas, teve início a
Primeira Reunião do Grupo de Trabalho sobre o Plano de Enfrentamento à
COVID-19 para Povos Indígenas Brasileiros no âmbito da ADPF 709, com
participação de representantes de órgãos governamentais, de órgãos
independentes e da sociedade civil, por videoconferência, através da
ferramenta ZOOM, com duração aproximadamente de quatro horas e trinta
minutos, com a seguinte pauta:
1. Abertura (MMFDH)
2. Rodada de apresentação
3. Apresentação e votação de proposta de dinâmica das reuniões e
estrutura do Plano
4. Apresentação do Plano de Enfrentamento vigente (SESAI, FUNAI e
MMFDH)
5. Considerações dos convidados
6. Encaminhamentos
Estiveram presentes os seguintes convidados:
Nome
Damares Alves
Viviane Petinelli
Esequiel Roque
Maíra de Paula
Dayanna Fagundes
Eloy Terena
Romancil (kretã kaingang)
Eunice Antunes (Kerexu)
Ricardo Weib Tapeba
Ailson do Santos (Ysso
Truká)

Representação
Ministra de Estado
Secretaria executiva Adjunta do MMFDH
Secretario Adjunto na SNPIR/MMFDH
Secretaria Adjunta na SNPG/MMFDH
Coordenadora na SNPIR/MMFDH
Advogado da APIB
Indicado da APIB
Indicado da APIB
Indicado da APIB
Presidente Geral dos CONDISI Indicado da APIB
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Ari Ferreira Simão
Alexandre Guimaraes
Wagner Vaz
Fernando José de Moura
Sivano
Erivelto Fernandes
Ronaldo Amanayé
Ivaldo José
Karoline Souza
Junior Hekurari
Celso Xucuru Kariri
Alexandre Pataxó
Jovânio Normando
Ronaldo Pena
Agnaldo Terena
Juliana Braga Pires Dantas
Joice Aleixo
Junior Wassau
Messias Rondon Terena
Guilherme Terena
Renan Sotto Mayor
Karla Thainá
Antônio Fernando
Ricardo Ângelo
Jorge Duarte
Alexandre Rossettini
Mario Junior
Solange Pereira
Luiz Tagliani
Carla Mioro
Igles Silva
João Tapajós
João Tapajós
Cleidiane Carvalho
Claidiane Santos
Vilton Ortiz
Stanney Everton
Armando Cardoso
Jones Carvalho
Silviana Amaral
Tarcio Pimentel

Presidente de CONDISI indicado pela APIB
Representante da 6ª CCR/MP
Defensor Público Federal
Presidente do CONDISI Ceará
Vice-presidente do CONDISI do Mato Grosso do
Sul
Presidente do CONDISI do Médio Rio Purus
Presidente do CONDISI Guamá-Tocantins
Presidente do CONDISI Alagoas Sergipe
Representando o CONDISI Alto Rio Purus
Presidente do CONDISI Yanomami
Presidente do CONDISI de Alagoas
Representante do CONDISI de MG/ES
Presidente do CONDISI Alto Rio Negro
Representando o CONDISI MG/ES
Secretário executivo do CONDIDI de Mato
Grosso do Sul
Secretária Executiva do CONDISI Potiguara
Secretária Executiva do CONDISI Vilhena
Secretário Executivo do CONDISI Alagoas e
Sergipe
Presidente do CONDISI do DSEI Kaiapó Mato
Grosso
Representando o CONDISI Mato Grosso do Sul
Presidente do CNDH
Representando o DSEI Parintins
Coordenador do DISEI Pernambuco
Coordenador do DISEI MG/ES
Coordenador do DISEI Vale do Javari
Coordenador do DISEI Interior Sul
Coordenador do DISEI Manaus
Coordenadora do DISEI Vilhena
Coordenadora do DISEI Porto Velho
Coordenadora do DISEI Alto Rio Purus
Representando o DSEI Alto Rio Juruá
Representando o DSEI Tapajós
Coordenando do DSEI Alto Rio Negro
Coordenadora do DSEI Rio Tapajós
Representando o DSEI Rio Tocantins
Coordenador do DISEI Potiguara
Coordenador do DISEI Guamá-Tocantins
Coordenador do DISEI Ceará
Representando DSEI
Coordenadora Substituta do DSEI
Coordenador do DISEI Leste de Roraima
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Alzirio
Lazaro Marinho
Hará Javaé
Romulo Pinheiro
Carmem Andrade
Coronel Magiolo
Robson Santos
Rodrigo dos Santos
Emanuel
Josiene
Marcelo Carvalho Santos
Cláudio Badaró
Iracema Alencar
Debora
Dannytha Camara
Danielle Cavalcante
Narla Neves
Veronica Vieira
Cintia
Everton Marubo
Claudia Macedo

Representando o DSEI Altamira
Coordenador do DISEI Kaiapó Pará
Representante do DISEI Tocantins
Coordenador do DISEI Yanomami
Sindicato dos trabalhadores da saúde indígena
Representando o Ministério da DEFESA
Secretário de saúde Indígena
Substituto do Secretário da SESAI
Substituto do Secretário da SESAI
Assessor de gabinete da SESAI
Representando a AGU
Assessor na FUNAI
Coordenadora na FUNAI
ASCOM FUNAI
SEAS/SEGOV/PR
Representante do CONASS
Sec. Executiva do CONDISI
Representando DSEI
ASCOM MPF

A reunião teve início com a apresentação da Secretária-Executiva Adjunta
do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos – MMFDH, Viviane
Petinelli, que informou que seria a coordenadora do GT. Viviane realizou a
confirmação de presença dos representantes formalmente indicados para
compor o GT no âmbito da medida cautelar e instruiu que todos deixassem seu
microfone desligado quando não estivessem falando.
Após a confirmação da presença, a coordenadora da reunião passou a fala
para a Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Sra.
Damares Alves, que cumprimentou a todos em nome do Secretário Nacional
Adjunto de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Sr. Esequiel Roque. A
ministra relatou como foi a escrita do plano emergencial e ressaltou a importância
da reunião e da participação da sociedade civil na revisão e aprimoramento do
plano. A ministra destacou, ainda, a importância da parceria com o Conselho
Nacional de Direitos Humanos nesse processo. A ministra ressaltou a
importância de ouvir as lideranças indígenas e solicitou atenção especial para
os povos do Mato Grosso. Por fim, a ministra ressaltou a importância de
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continuidade do diálogo após a superação da pandemia e se despediu dos
presentes com votos de sucesso nas reuniões realizadas.
Viviane agradeceu a fala da ministra e iniciou uma rodada de
apresentações, passando a fala inicialmente para os representantes indígenas
indicados pelo Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB.
O primeiro a se apresentar e a cumprimentar a todos foi o Sr. Eloy,
advogado da Articulação. Ele perguntou à coordenadora da reunião sobre a
participação de representantes da Fiocruz e ABRASCO. Viviane respondeu que
a primeira reunião não trataria do plano e que, como consultores, eles seriam
convidados para a segunda e demais reuniões, nas quais a construção
participativa será realizada.
Em seguida, o Sr. Kretã Kaingang (Romancil) se apresentou e saudou o
cacique Nelson. A Sra. Kerexu (Eunice) se apresentou em seguida enquanto
coordenadora executiva da APIB. O Sr. Weibe Tapeba (Ricardo) também
saudou a todos e prestou suas condolências a todos os indígenas que tiveram a
perda de algum parente pela COVID-19.
Viviane solicitou, então, que os representantes indígenas do Fórum de
Presidentes de CONDISIS se apresentassem. Apresentaram-se: o Cacique
Ysso Truká de Orocó, de Pernambuco; o Sr. Ari, do Alto Rio Purus, que lamentou
a morte dos parentes indígenas e destacou o trabalho do GT como um avanço;
e o ao Sr. Neto, indígena Pitaguari, presidente do CONDISI no Ceará. Viviane
abriu a fala para a Senhora Andreia, mas ela ainda não estava presente na
reunião.
Em seguida, os demais convidados representantes do Fórum de
Presidentes de CONDISIS se apresentaram: Sr. Sivano, vice-presidente do
CONDISI do Mato Grosso do Sul; Sr. Erivelto, Presidente do CONSIDI do Médio
Rio Purus, que pediu mais mobilização do governo para todas as políticas; o Sr.
Ronaldo Amanayé do CONDISI Guamá-Tocantins do estado do Pará; o Sr.
Celso Xucuru Kariri de Alagoas, presidente do CONDISI de Alagoas, que
agradeceu pelo trabalho que estava se iniciando; o Sr. Junior Hekurai do
CONDISI Yanomami; o Sr. Alexandre Pataxó, representante do CONDISI de
MG/ES, que relatou a cobrança das bases para que as lideranças indígenas
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sejam ouvidas; o Sr. Jovanio, presidente do CONDISI do Alto Rio Negro; o Sr.
Ronaldo Pena, secretário-executivo do CONDISI MG/ES; o Sr. Agnaldo Terena,
secretário-executivo do CONDISI de Mato Grosso do Sul, que lamentou as
mortes dos indígenas da região; a Sra. Juliane, secretária do CONDISI
Potiguara; a Sra. Joice Aleixo, secretária-executiva do CONDISI do DSEI
Vilhena; o Sr. Junior Wassau, secretário-executivo do CONDISI Alagoas; o Sr.
Messias Rondon Terena, presidente do CONDISI do DSEI Kaiapó Mato Grosso,
que destacou a importância da construção do plano de enfrentamento; e a Sra.
Karla Thainá, psicóloga do DSEI Parintins.
Após essas apresentações, Viviane perguntou se o presidente do
CONDISI, o Sr. Ysso Truká de Orocó, responderia enquanto representante de
todos os presidentes de CONDISIS. Ysso Truká afirmou que não e que todos os
presidentes deveriam ser consultados.
Em seguida, Viviane solicitou que os representantes de órgãos
independentes se apresentassem. Dr. Renan Sotto Mayor se apresento em
nome do CNDH e ressaltou a importância de se buscar o consenso na
construção do plano e explicitar nele os pontos de consenso e dissenso.
Viviane reforçou a importância dessa busca e passou a palavra para do Dr.
Alexandre Parreira. O Dr. Alexandre Guimarães se apresentou enquanto
Procurador da República no Amapá e representante da 6ª Câmara do Ministério
Público Federal. Ele salientou a necessidade de extensão dos serviços de saúde
em contexto urbano e para indígenas em terras não homologadas.
Em seguida, o Sr. Wagner Vaz, Defensor Público do Pará e Amapá, se
apresentou enquanto coordenador do grupo de trabalho sobre povos indígenas
na DPU.
Concluindo a rodada de apresentação, Viviane passou para a
apresentação dos representantes governamentais na reunião. Apresentaram-se
o Sr. Coronel Maglioli, do Ministério da Defesa, o Sr. Claudio Badaró, Sra.
Iracema Alencar, e a Sra. Débora, da Fundação Nacional do Índio – FUNAI do
Ministério da Justiça e Segurança Pública; o Sr. Robson, Sr. Rodrigo, Sr.
Emanuel e Sra. Josiene da Secretária Especial de Saúde Indígena do Ministério
da Saúde.
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Por fim, Viviane solicitou que os representantes dos Distritos Sanitários de
Saúde Indígena – DSEIs se apresentassem. Falaram: o Sr. Antônio Fernando,
coordenador do DSEI Pernambuco; o Sr. Ricardo Ângelo do DSEI MG/ES; o Sr.
Alexandre

Rossettini,

coordenador

do

DSEI

Interior

Sul;

a

Sra.

Solange, coordenadora do DSEI Vilhena; o Sr. Luiz Tagliani, coordenador do
DSEI Porto Velho; o Sr. João Tapajós do DISEI Tapajós; o Sr. Vilton Ortiz,
coordenador do DSEI Potiguara; o Sr. Stanney, coordenador do DSEI GuamáTocantins; o Sr. Armando, coordenador do DSEI Ceará; o Sra. Silviana Amaral,
coordenadora substituta; o Sr. Pimentel, do DSEI Leste Roraima; o Sr. Alzirio do
DSEI Altamira; o Sr. Lázaro Marinho; coordenador do DSEI Kaiapó Pará; e o Sr.
Hará Javaé, representante do DSEI Tocantins.
Em seguida, apresentou-se a Sra. Carmem Pankararu, representante dos
trabalhadores de saúde indígena (sindicato dos trabalhadores da saúde
indígena), que se colocou à disposição para ajudar na construção e
implementação do plano; e o Sr. Romulo Pinheiro, coordenador do DSEI Boa
Vista Roraima.
Viviane apresentou, então, os representantes do MMFDH: o Secretário
Esequiel da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial,
a Secretária Nacional Adjunta de Proteção Global, Maíra Miranda, e a
coordenadora de articulação de políticas indígenas, Dayanna Fagundes, que
ficou responsável pela elaboração desta memória.
Viviane passou, em seguida, para a apresentação da proposta de dinâmica
das reuniões. Ficou acordado pelos presentes que:
• A sala será aberta com 30 min de antecedência, a pedido do Sr. Ysso
Truká, e a reunião se iniciará após 10 minutos de tolerância;
• As reuniões terão duração de até 3h e 30 min;
• A solicitação de fala será feita pela ferramenta “Levantar a mão” da
plataforma Zoom, como sugestão do coordenador do DSEI Leste
Roraima;
• O tempo de fala será de 5 minutos para todos, a partir das ponderações
feitas pelo coordenador do DISEI Leste de RR, que ressaltou que a fala
de 2 minutos para os executores da política, como proposto pela
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coordenadora da reunião era pouco, e o Sr. Ysso Truká, que salientou
que o tempo deveria ser maior e igual para todos os participantes;
• O diálogo e a construção do plano partirão de um texto-base, a ser
enviado a todos os participantes. O objetivo é facilitar a discussão, e as
alterações que porventura forem necessárias;
• O MMFDH encaminhará a todos a memória de reunião, bem como os
demais produtos de cada reunião, após o encontro; e
• A memória de reunião será apreciada pelos participantes até a reunião
subsequente e o plano consolidado será avaliado na última reunião do
GT, por sugestão do Dr. Renan, do CNDH.
Dr. Renan lembrou a todos sobre as determinações da cautelar em relação
aos povos indígenas em geral e solicitou que a União relatasse os avanços
quanto à extensão do atendimento de saúde para os indígenas de terras não
homologadas e para os indígenas urbanos, quando da impossibilidade de
atendimento pela rede do SUS. Esses dois pontos seriam distintos do Plano de
Enfrentamento, segundo seu entendimento.
Dr. Marcelo, representante da AGU, esclareceu que, na cautelar, a União
tem o prazo de 10 dias para apresentar o plano de barreiras sanitárias, isto é,
até o dia 29 de julho. Salientou, ainda, que todos os pontos relativos aos povos
indígenas em geral estão abrangidos dentro do plano de enfrentamento,
segundo entendimento da AGU junto ao relator. Ele concordou sobre a
importância de se construir um plano onde fiquem claros os consensos e os
dissensos.
Dr. Renan salientou, novamente, que a decisão determina a imediata
extensão dos serviços de saúde a indígenas não aldeados. Viviane mostrou
concordância por parte do Governo Federal e acrescentou que esse assunto
será o primeiro a ser discutido no âmbito do plano.
Pimentel, do DSEI Leste RR, sugeriu convidar, para o GT, representantes
dos estados. Viviane ponderou da dificuldade de acrescentar um número tão
expressivo de participantes e sugeriu chama-los quando identificada a
necessidade. Sr. Pimentel e Sr. Renan concordaram, e nenhum outro
participante se opôs.
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Dr. Alexandre Guimarães do MPF reforçou a fala do Dr. Renan e informou
que a decisão do Ministro Barroso é clara para atendimento a indígenas
aldeados em terras não homologadas e para indígenas urbanos que não tenha
acesso ao SUS. Salientou que a SESAI já deveria estar planejando e atuando
nessas terras onde o serviço não estiver sendo prestado e ressaltou que essas
ações não podem esperar até o dia 9 de agosto, quando o plano será
apresentado.
Viviane reforçou que esse é o entendimento da União e que essas ações
comporão o plano final.
Sr. Agnaldo Terena do MS relatou que está em contato direto com os
indígenas e sugeriu que os 34 secretários-executivos contatem os povos
indígenas para que, nas próximas reuniões, eles apresentem as demandas dos
líderes indígenas. Pediu ainda apoio do Exército para as barreiras sanitárias.
Viviane pediu ao representando o MD para anotar a demanda. Viviane sugeriu
que as considerações dos secretários-executivos fossem realizadas no textobase da reunião e Agnaldo concordou e disse estar contemplado com a
sugestão.
Sr. Ronaldo Amanayé do CONDISI Guamá-Tocantins falou do plano
distrital de saúde indígena e de sua preocupação com relação ao atendimento
de indígenas em contexto não aldeado. Em seguida, o Sr. Ysso Truká relatou
que os estados e municípios não estão participando da construção de barreiras
sanitárias. Sr. Stanney Nunes do DISEI Guamá Tocantins também relatou sua
preocupação em atender os demais grupos em terras não homologadas.
Por sua vez, o Sr. Antonio Fernando do DISEI Pernambuco destacou que
o Subsistema de Saúde Indígena requer a participação de estados e municípios
e que eles devem assumir seu papel e sua responsabilidade. Sr. Erivelto do
Médio Rio Purus elogiou a intenção de ampliar o atendimento, mas ressaltou que
os indígenas de contexto urbano devem ser atendidos pelos municípios. Dr.
Renan do CNDH reafirmou, porém, que a decisão quanto a esse atendimento
está tomada pelo Ministro Barroso e que não compete mais a discussão.
Viviane pediu, então, a todos que tivessem uma fala mais objetiva e
direcionada aos objetivos do GT.
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Sr. Ari destacou que o momento é difícil e chamou atenção para o fato de
que as consultas aos povos indígenas aldeados não foram feitas antes da
tomada de decisão. O representante do DISEI Rio Tapajós reforçou essa fala,
salientando que os caciques têm que ser consultados.
Viviane retomou a palavra e ordenou as falas seguintes.
Sra. Carmem Pakararu tratou da Covid nas aldeias e destacou que os
atendimentos não pararam. Sr. Weibe Tapeba sugeriu finalizar a apresentação
antes de ser retomado novas falas. Contudo, Viviane ressaltou que o propósito
da reunião era a escuta ampliada e que, a partir das próximas reuniões, os
trabalhos serão mais focados.
Dr. Eloy da APIB pediu mais objetividade a todos e o Sr. Kretã Kaingang
salientou que não compete questionar quem vai ter mais ou menos direito a
atendimento da SESAI. Por fim, o Sr. Jorge do DSEI Vale do Javari destacou as
ações realizadas pelo DSEI ao longo da pandemia.
Viviane retomou a fala e, de volta à apresentação, destacou que o plano de
enfrentamento deve contemplar as especificidades dos Distritos. Ela propôs um
plano estruturado em três eixos: Saúde, Contenção de Invasores, e Proteção
Social. O representante do DISEI Leste propôs acrescentar a dimensão de
operacionalização. Viviane explicou, porém, que essa dimensão estaria presente
em todos os eixos, uma vez que toda ação teria um plano de execução. Sr.
Antônio Fernando acrescentou que cada parceiro tem sua responsabilidade
dentro do plano e, por isso, serão elaborados 34 planejamentos estratégicos. O
Sr. Ysso Truká salientou, porém, que cabe à coordenação apresentar o plano, e
validar com cada grupo.
Viviane reafirmou, então, que a validação acontecerá em relação ao plano
final. Dr. Renan do CNDH concordou. Viviane destacou, por fim, que a versão
preliminar do plano não traz cronograma e que esse será acrescentado quando
do consenso sobre cada ação.
Em seguida, Viviane propôs um calendário de reuniões, com encontros a
cada dois dias. Não houve manifestação contrária a esse respeito.
Por fim, Viviane apresentou os encaminhamentos esperados para as
próximas reuniões. Sr. Renan do CNDH falou que concorda e sugeriu a
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participação do IBAMA. Renan também pediu que a apreciação do plano
consolidado ocorresse no dia 06 de julho, para que pudesse ser submetido ao
CNDH. Viviane concordou e se comprometeu a alterar o calendário nesse
sentido.
Viviane pediu ainda que a comunicação se concentre na APIB e com os
CONDISIs, e todas as sugestões sejam encaminhadas, com cópia para o
MMFDH para consolidação das propostas. Nesse sentido, Viviane pediu a todos
para anotarem o e-mail no chat.
Finalizada a apresentação da proposta de dinâmica das reuniões e
estrutura do plano, passou-se para a apresentação resumida das ações já
realizadas pelo Governo Federal. O Secretário Robson da SESAI reforçou que
decisão judicial não se contesta, mas se cumpre e afirmou que o maior desafio
é saber como executar, sem invadir as competências de cada órgão e Poder.
Em seguida, a Sra. Iracema da FUNAI apresentou as ações de segurança
alimentar, de entrega de EPIS, de proteção dos indígenas (barreiras de
contenção e sanitárias), e de comunicação que a Fundação tem desenvolvida
desde o início da pandemia.
Por fim, Viviane apresentou o plano de contingência para pessoas
vulneráveis, com recorte para povos e comunidades tradicionais, anunciado em
13 de abril pelo Governo Federal. Viviane destacou as ações voltadas para
proteção social de órgãos como o Ministério da Cidadania, da Educação e da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, além das ações do próprio MMFDH para
garantir segurança alimentar de povos indígenas.
Ao término das apresentações, Viviane falou que as ações apresentadas
estão descritas no plano a ser enviado a todos, e abriu para as considerações
finais dos presentes.
Sr. Antonio Fernando do DISEI Pernambuco ressaltou a ausência de ações
dos entes federados para os povos indígenas. Sr. Wagner da DPU destacou que
sentiu falta, na fala da FUNAI, das ações relativas à proteção territorial e pediu
que elas fossem incluídas nas próximas discussões. Sr. Agnaldo Terena
ressaltou a diferença das políticas por estado, e afirmou que, no MT, a
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participação dos municípios é pequena. Ele reforçou ainda a necessidade da
união de esforços.
Sr. Renan do CNDH ressaltou a importância de um plano exequível, que
contemple o enfrentamento e monitoramento de todas as ações. Sr. Junior
Hekurari salientou que o plano tem que ser acelerado, mas a discussão tem que
ser feita sobre isso. Sr. Ronaldo Amanayé destacou que os indígenas estão
entendendo agora os caminhos para tomar ações.
Sr. Jorge relembrou a todos que cada ente do Governo Federal deve
assumir sua responsabilidade, pois é difícil levar a política de saúde sem outras
políticas. Sr. Kretã agradeceu a oportunidade e destacou que a construção
participativa de todos os tipos de política é importante. Afirmou ainda que, para
os indígenas, a pandemia ainda está no início. Por fim, o Sr. Ysso Truká disse
que aguardará os documentos para fazer suas considerações.
Viviane colocou o MMFDH à disposição para a construção do plano e pediu
um minuto de silêncio pelos indígenas que faleceram de COVID-19.
Após o minuto de silêncio, Viviane agradeceu a participação de todos e
declarou encerrada a reunião às 18:55h.
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Segunda Reunião do Grupo de Trabalho sobre o Plano de Enfrentamento
à COVID-19 para Povos Indígenas Brasileiros no âmbito da ADPF 709

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Aos 27 dias do mês de julho do ano de 2020, às 14:40 horas, teve início a
Segunda Reunião do Grupo de Trabalho sobre o Plano de Enfrentamento à
COVID-19 para Povos Indígenas Brasileiros no âmbito da ADPF 709, com
participação de representantes de órgãos governamentais, de órgãos
independentes e da sociedade civil, por videoconferência, através da
ferramenta ZOOM, com duração aproximada de cinco horas, com a seguinte
pauta:
1.
2.
3.
4.
5.

Abertura (Coordenação do GT)
Avaliação da memória da 1ª Reunião
Apresentação e votação da proposta de discussão do texto-base
Discussão do texto-base
Encaminhamentos

Estiveram presentes os seguintes convidados:
Nome
Aguinaldo Terena
Alberto Jose
Alexandre Guimarães
Ana Lucia de Moura Pontes
Ana Lúcia Escobar
André Périssé
André Siqueira
Andrey Moreira Cardoso
Angela Maria dos Santos
Angela Santos
Antonio Fernando

Representação
Secretário Executivo do CONDISI de Mato Grosso
do Sul
Coordenador DSEI MA
Ministério Público Federal 6ª CCR
ENSP/Fiocruz
Universidade Federal de Rondônia - ABRASCO
Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio
Arouca/Fiocruz
Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas
da Fiocruz
ENSP/Fiocruz
Representante do DSEI Litoral Sul
Conselho Nacional de Justiça
Coordenador do DSEI Pernambuco
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Ari Ferreira Simão
Armando Cardoso
Audimar Rocha
Carla Mioto Niciani
Carlos Gomes Monteiro
Carlos Magno Venturelli
Carmem Andrade
Celso Xucuru Kariri
Cláudio Badaró
Cleidiane Carvalho
Daniel Passos Soares
Daniel Soares
Danielle Cavalcante
Danielle Cavalcante
Dannytha Câmara
Dayanna Fagundes Silva
Dr. Jaime Castro Valencia
Eldo Moro
Elso Krensu Xerente
Emmanuel Bohrer Júnior
Esequiel Roque
Franklin de Souza
Henrique
Haroldo Pontes
Iglê Monte
Inara do Nascimento Tavares
Ivaldo José da Silva
João Henrique
João Tapajós
Joel
Jorge Oliveira Duarte
Jovânio Normando Vilagelin
Juliana Braga
Júnior Hekurari Yanomami
Karoline Barboza de Souza
Luís Guilherme Faulhaber De Oliveira
Rabello
Luiz Eloy Terena
Luiza Garnelo
Luiza Silva Matos
Maíra de Paula Barreto Miranda
Marcelo Carvalho Santos
Maria do Carmo Andrade Filha
Maria Ogrzewalska
Mário Freitas

Presidente do CONDISI Alto Rio Purus
Coordenador DSEI Ceará
Coordenador do DSEI Cuiabá
Coordenadora do Distrito Alto Rio Purus
Assessor Especial de Gestão do CC/PR
Coordenador Técnico da NUJUR/SESAI
Sindicato dos trabalhadores da saúde indígena
Presidente do CONDISI AL/SE
Fundação Nacional do Índio
Coordenadora do DSEI Tapajós
Coordenador do DSEI Xingu
Coordenador do DSEI Xingu
Consultora do CONASS
Representante do CONASS
Representante SEAS/SEGOV
Coordenadora Indígena SNPIR/MMFDH
Técnico da COGASI/SESAI
Coordenador do DSEI Mato Grosso do Sul
Presidente do CONDISI/TO
Assessor Técnico do Gabinete/SESAI
Secretário Adjunto SNPIR/MMFDH
Coordenador do DSEI Alto Rio Negro
Representante do DSEI CE
Representante do CONASS
DSEI Alto Rio Juruá
UFRR - ABRASCO
Coordenador DSEI AL e SE
Vice Presidência da República
Representando o DSEI Rio Tapajós
Representando o DSEI Kaiapó
Coordenador do DSEI Vale do Javari
Presidente do CONDISI Alto Rio Negro
Secretaria Executiva do CONDISI POTIGUARA
Presidente do CONDISI Yanomami e Ye’kuana
Secretária Executiva do CONDISI Alto Rio Purus
Adjunto da Seção de Operações Conjuntas/MD
Advogado da APIB
Fiocruz na Amazônia
Coordenadora do DSEI Bahia
Secretária Adjunta SNPG/MMFDH
Representante da AGU
SINDCOPSI
Laboratório de Vírus Respiratórios - Fiocruz/RJ
Coordenador do DSEI Manaus
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Maurício Soares Leite
Neto Pitaguary
Paulo Carvalho
Paulo Gustavo Medeiros Carvalho
Raquel Scopel
Renan Sotto
Ricardo Angelo
Ricardo Ventura Santos
Ricardo Weib Tapeba
Roberto Wagner Bernardes
Ronaldo Dos Santos Pena
Selma Cristina Martins Melchior Silva
Selma Cristina Vieira Rodrigues
Solange Pereira
Suellen Viana Marizê Lopes
Tarcio Alexandre Pimentel
Tenente Coronel Rômulo Amaral
Viviane Petinelli
Wagner Wille Vaz
Weydson Pereira

Universidade Federal de Santa Catarina ABRASCO
Presidente CONDISI CE
Representante do DSEI/ARN
SEAF/MAPA
Fiocruz Mato Grosso do Sul
CNDH
Coordenador DSEI MG/ES
Pesquisador - Fiocruz
APOINME/APIB
Coordenador DSEI Amapá e Norte do Pará
Secretário executivo do CONDISI MG/ES
Assessora do Secretário-Executivo - SE/MJSP
Chefe da Divisão de Atenção á Saúde Indígenas DSEI ISUL
Coordenadora do DSEI Vilhena
Secretária Executiva do CONDISI/MA
Coordenador do DSEI Leste de RR
Gabinete de Segurança Institucional/PR
Secretária-Executiva Adjunta do MMFDH
Defensor Público Federal - DPU
Coordenador DSEI Alto Rio Solimões

A reunião teve início com as boas-vindas, pela Secretária-Executiva
Adjunta do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos – MMFDH,
Viviane Petinelli, coordenadora do GT, a todos os participantes. Viviane
reforçou as regras sobre a dinâmica da reunião, acordadas no primeiro
encontro, como segue:
1. Início da reunião às 14:40h (após tolerância de 10 minutos do horário
agendado);
2. Tema da 2ª reunião: Saúde Indígena;
3. Reunião de caráter analítico e propositivo, com discussões a partir de
texto-base previamente acordado;
4. Solicitação de fala por meio da ferramenta “Levantar a mão”;
5. Tempo de fala solicitada de até 5 (cinco) minutos por convidado;
6. Até 3h 30 min por reunião (Término previsto para às 18:10h);
Ela reforçou ainda a importância de todos os participantes se
identificarem, com nome completo e vínculo institucional/ profissional, no chat
da plataforma, para fins de elaboração da lista de presença da reunião.
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Em seguida, Viviane passou para o item 2 da pauta: avaliação da memória
da 1ª reunião do GT. Ela perguntou se alguém tinha alguma consideração e
solicitação a fazer em relação a ela. Dr. Renan Sotto, do Conselho Nacional
dos Direitos Humanos – CNDH ponderou que, a seu ver, a memória havia
ficado sucinta e de difícil entendimento para o leitor que não participara da
referida reunião. Solicitou, então, que a memória fosse mais analítica,
apontando consensos e dissensos que fossem indicados nas discussões.
Viviane informou que esse esforço seria envidado, mas ponderou que, pelo
curto período de tempo entre uma reunião e outra e a dinâmica estabelecida,
não seria possível elaborar um documento tão detalhado e extenso.
Viviane perguntou se mais algum participante teria considerações a fazer
sobre a memória. Sra. Carmem Andrade pediu a correção de seu nome, que
estava escrito Carmem Cavalcante. Igualmente, o Sr. Celso Xucuru Kariri pediu
para acrescentar “Kariri” em seu nome, uma vez que, na memória, ele estava
identificado apenas enquanto Celso Xucuru.
Viviane informou, por fim, que outras sugestões de modificação da
memória poderiam ser enviadas por e-mail, para a Sra. Mônica, responsável
pela comunicação com os participantes do GT.
Vencido o segundo ponto de pauta, Viviane passou para o terceiro, a
saber: apresentação e votação da proposta de discussão do texto-base. Viviane
sugeriu que, na primeira reunião de cada eixo do plano (Saúde, Contenção de
Invasores, e Proteção Social), houvesse uma apresentação objetiva dos
princípios norteadores, dos macro temas das ações e dos principais desafios
enfrentados, tal como descritos no texto-base; seguida de uma escuta ativa dos
convidados externos sobre as sugestões de melhorias e de novas ações para
compor cada eixo do plano, e, por fim, de considerações por parte dos
representantes governamentais sobre as propostas sugeridas.
Viviane abriu para comentários e propostas alternativas, mas não houve
manifestação contrária ao sugerido. Ela passou, então, para a apresentação do
plano em relação ao eixo Saúde.
Viviane informou aos participantes que o texto-base preliminar do plano
de enfrentamento à COVID-19, encaminhado por e-mail, foi construído a partir
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do Plano de Contingência Nacional da SESAI, dos 34 Planos Distritais dos
DSEIs e do Plano de Contingência da FUNAI. Em um único e simplificado
documento, as principais ações do Governo Federal foram sucintamente
descritas, para facilitar o início das discussões e a construção do plano de
enfrentamento.
Viviane destacou que o plano fora elaborado com base nos seguintes
princípios: (a) reconhecimento de vulnerabilidade epidemiológica dos povos
indígenas; (b) reconhecimento de especificidades biológicas dos povos
indígenas; (c) respeito à pluralidade sociocultural no atendimento às
comunidades indígenas; e (d) conhecimento da situação epidemiológica do
território onde as comunidades estão inseridas.
Tendo essas diretrizes em vista, as ações do plano foram agrupadas em
dois macro temas: (a) protocolos de atuação por nível de resposta (Vigilância
no SASISUS; Vigilância nos municípios e estados; Suporte laboratorial;
Medidas de controle de infecção; Assistência no SASISUS; Assistência nos
municípios e estados; Assistência farmacêutica no SASISUS; Assistência
farmacêutica nos municípios e estados; Comunicação de risco; e Gestão) e por
DSEI; e (b) medidas de proteção da saúde (EPIs, vacinação, testes rápidos,
abrigos).
Como principais desafios a sua execução, Viviane ressaltou a
conscientização sobre a importância da permanência na comunidade e a
adoção de medidas de prevenção ao contágio; a sensibilização sobre os
perigos de práticas culturais na disseminação da COVID-19; a prestação de
serviços de média e alta complexidade pelos municípios e estados; e a
aceitabilidade por parte de indígenas do deslocamento para estabelecimento
de referência especializada e hospitalização.
Concluída a apresentação, Viviane passou para o quarto ponto da pauta:
a discussão do texto-base, a partir da escuta às considerações dos convidados
externos, a começar pelos representantes da APIB e pelos consultores ad hoc
da Fiocruz e da ABRASCO. Viviane concedeu, então, a palavra ao
representante da APIB, Sr. Luiz Eloy, que solicitou que a fala fosse feita
primeiramente pelos convidados da Fiocruz e ABRASCO. A palavra foi passada
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para a Sra. Ana Lúcia Pontes da Fiocruz, que fez uma breve apresentação do
grupo e passou a palavra para o Sr. Ricardo Santos.
Ricardo V. Santos, da Fiocruz, teceu comentários sobre a seção
“Contextualização” do plano. Afirmou haver incorreção na afirmação de não
haver experiências de enfrentamento à COVID-19 em relação a povos
indígenas em outras partes do mundo. Também comentou criticamente sobre
o uso de conceitos relativos a “especificidades biológicas” dos povos indígenas
frente a doenças virais, como a COVID-19. Salientou não haver estudos amplos
e representativos no Brasil que comprovem a ocorrência de “especificidades
biológicas”, tema inclusive sensível pois se aproxima de noções de
“determinismo biológico”. Afirmou que afirmações de caráter “biologizante”
podem ser interpretadas como responsabilizando os povos indígenas e suas
culturas por comportamentos refratários às medidas sanitárias e terapêuticas
necessárias, entre outros aspectos. Segundo o consultor, o adoecimento e a
morte de indígenas estariam associados à vulnerabilidade socioeconômica e
sanitária. Ao concluir sua fala, Viviane pediu que suas contribuições fossem
enviadas por e-mail e passou a palavra para a Sra. Luiza Garnelo da FIOCRUZ.
Luiza Garnelo apresentou-se e informou que avaliou os documentos,
notadamente, quanto aos objetivos. Pouco depois, sua conexão caiu e, pela
dificuldade de reconexão, Viviane perguntou à Sra. Ana Lúcia Pontes se
poderia passar a palavra para o próximo convidado. Ana Lucia concordou e a
palavra foi passada para o Sr. Andrey Cardoso da ABRASCO.
Andrey Cardoso tratou sobre os impactos da infecção respiratória para
povos indígenas. Ele utilizou, a título de exemplo, do caso do H1N1 e dos
fatores de risco para essa população, mesmo após a vacina. Andrey salientou
que os indígenas estão extremamente vulneráveis à COVID-19 e que o plano
apresentado não seria suficiente para conter a disseminação da COVID-19 nas
comunidades indígenas. Andrey sugeriu mais medidas de proteção coletiva e
individual, justificando sua sugestão por estudos epidemiológicos elaborados
pela FIOCRUZ, nos quais se aponta a disseminação do COVID-19 para toda a
população indígena em área urbana e rural. Com base nessas estudos, a
proposta do plano de atuação por nível de resposta não seria mais válida, uma
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vez que, segundo ele, os riscos de transmissão e óbitos estariam presentes em
todos os locais do país.
Novamente, Viviane solicitou o envio das contribuições por e-mail para
facilitar a revisão do plano e passou a palavra novamente à Sra. Luiza, que
conseguiu se reconectar à sala.
Luiza reiniciou sua fala, lembrando que focaria suas contribuições na
seção “Objetivos” do plano. Ela ressaltou que a SESAI tem a função de
coordenação e gestão e de execução nacional das ações de saúde indígena, o
que, na prática, materializar-se-ia na elaboração e disseminação de diretrizes
gerais de atuação a nível nacional e distritais, por meio dos DSEIs. Aos DSEIs,
caberia, portanto, seguir as diretrizes nacionais, com adequações às
particularidades locais.
Em seguida, Luiza teceu considerações sobre cada objetivo, do eixo
Saúde, do plano:
• Objetivo 1: sugeriu substituir a palavra contágio por outra mais usual
atualmente, como, por exemplo, transmissão. Também sugeriu dividir o objetivo
em dois: a primeira parte estaria associada à educação para comunicação, e a
segunda, à capacitação dos profissionais.
• Objetivo 2: sugeriu esclarecer se as ações de biossegurança estariam
limitadas aos servidores públicos e, caso contrário, sugeriu corrigir para
contemplar também os demais colaboradores.
• Objetivo 3: reafirmou que não existe a diversidade epidemiológica
mencionada.
• Objetivo 4: sugeriu alterar a redação de modo a deixar claro que a
transmissão não resulta exclusivamente de ações/ comportamento dos
indígenas.
• Demais objetivos: embora associados a outros eixos do plano, sugeriu
que sejam relacionados ao eixo Saúde na versão final.
Luiza salientou, assim, que os objetivos gerais não atendem à dupla
atribuição da SESAI e que os planos distritais também carecem de um maior
detalhamento de ações. Ela sugere que o plano nacional inclua os planos a
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serem adotados pelos gestores regionais e traga, de forma transparência, as
atividades desenvolvidas, para que seja possível acompanhar a dinâmica da
epidemia. No caso da COVID-19, ela apontou a importância da atenção
especializada, mas que não é fornecida pela SESAI.
Por fim, Luiza sugeriu que o plano contenha estratégias de monitoramento
da epidemia de forma detalhada, bem como se apresente as interfaces com o
SUS no nível municipal e estadual. Também indicou ser importante trabalhar
com diferentes cenários epidemiológicos na construção das ações.
Concluída sua fala, Viviane abriu a palavra para o próximo convidado, o
Sr. André Périssé da Fiocruz.
André reforçou a importância da vigilância e do monitoramento com base
em dados e reafirmou que o nível de resposta “Alerta e Perigo Iminente”,
propostos no plano, não se justificam diante da transmissão comunitária em
todo território nacional e deveriam ser reformulados.
André afirmou que vários DSEIs estariam em estado de emergência,
mesmo que o total de óbitos fosse muito baixo, segundo os dados oficiais.
Assim, a vigilância seria fundamental para verificar se a letalidade estaria
subnotificada ou se os casos, de fato, seriam baixos. André reforçou a
importância de um plano geral, explicitando todos os contextos para
atendimento. Sugeriu, a título de exemplo, o plano de vigilância em saúde do
Ministério da Saúde, que foi construído com participação de atores locais.
Novamente, ele destacou a importância da vigilância para apontar as medidas
adequadas no atendimento a povos indígenas. André também apontou a
necessidade de prover suporte de oxigenioterapia, cilindros e concentrados
para os distritos e de se garantir transporte adequado para locais de
atendimento especializado. Ele salientou, por fim, a importância da medicação
e de insumos para o adequado tratamento dos contaminados.
Concluída sua fala, Viviane passou a palavra para o Sra. Maria
Orzewalska da Fiocruz.
Maria abordou, sobretudo, as ações relacionadas ao suporte laboratorial.
Ela recomendou anexar, ao plano, os fluxos e os protocolos de testagem que
têm sido seguidos pelos profissionais dos DSEIs. Também sugeriu explicitar o
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que deve acontecer com quem foi diagnosticado e em quantos dias deve-se
testá-lo novamente. Ela destacou a importância de seu conhecer as
especificidades de cada tipo de teste e de apresentar, no plano, tais
informações e procedimentos a serem tomados em relação a cada um deles.
Ao final de sua fala, Viviane perguntou se a Fiocruz havia produzido
documentos técnicos a esse respeito. Ela disse que eles poderiam ser
encontrados no sítio da ANVISA e do próprio Ministério da Saúde. Viviane
passou, então, a palavra para a Sra. Ana Lúcia Escobar da ABRASCO.
Ana Lúcia salientou a importância da transparência das informações sobre
os casos de infecção e de óbitos de forma individualizada e por região, na
construção do plano de enfrentamento. Ela reforçou a importância de a SESAI
disponibilize continuamente as informações sobre a saúde indígena no contexto
de pandemia.
Ana Lúcia sugeriu alterar o título do plano para “Plano de Enfrentamento
à COVID-19 para Povos Indígenas no Brasil”, comenta da necessidade de
melhoria das conceitualizações dos eixos, pois retirada de invasores não fala
de invasores, e proteção social, se limita a distribuição de cestas. E que saúde,
se liga a proteção territorial e os diversos determinantes da saúde, e inclusão
de temas como saneamento, e acrescentar, no documento, os dados a respeito
da situação epidemiológica dos territórios com presença de povos indígenas,
pois os dados não estão precisos, e o cálculo de taxa de recuperação não é um
indicador para análise do impacto da pandemia. Sugeriu detalhamento das
capacidades

instaladas,

das

ações,

responsáveis,

custos

e

fontes

orçamentárias, cronogramas, metas e resultados até o momento. Salientou
também a importância de se contextualizar a proposta com os marcos legais a
respeito do Subsistema de Saúde Indígena. Ana Lúcia destacou a importância
de acrescentar os informativos da SESAI no documento principal e da
estratégia de busca ativa para contenção da transmissão do coronavírus. Por
fim, Ana Lúcia ressaltou o consenso com a proposição no plano de integração
nos sistemas de informação e assistência e a importância da participação das
organizações indignas e lideranças indígenas em todas as etapas do
planejamento a execução, inclusive nos comitês de crise, a importância do
controle social indígenas, e das instancias de consulta a eles. Apontou, ainda,
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a importância das estratégias de saúde do trabalhador com insumos,
qualificação, protocolos e testagem a ausência de estratégias para os indígenas
urbanos e em terras não homologadas, por fim, também sugeriu revisão dos
princípios e desafios apresentados pela Viviane .
Ao retomar a palavra, Viviane reafirmou que o plano revisado, a partir das
considerações dos convidados externos, conterá as metas, a previsão
orçamentária, o cronograma de execução das ações previstas com respectivos
responsáveis e sua forma de monitoramento.
Em seguida, Viviane passou a palavra para os representantes da APIB.
Sr. Weibe Tapeba afirmou que o plano é genérico e anterior à data da
decisão do STF e não atende as necessidades dos povos indígenas. Contudo,
a participação da sociedade civil na construção de um novo plano corrigiria essas
distorções. Weibe perguntou se serão previstos comitês de monitoramento com
participação indígena e questionou se o plano atual atenderá indígenas em terras
não homologadas e como essa iniciativa será viabilizada. Sugeriu, por fim, a
criação de um comitê de monitoramento das ações do plano, com participação
social.
Em seguida, falou o Sr. Luiz Eloy. Ele reafirmou que o plano apresentado
é genérico e pediu que o plano revisado fosse estruturado a partir dos “5w2h”,
isto é, com informação sobre “para quem, o que, quando, onde, por quem, como,
e quanto”, de modo a ser um plano executável e exequível, para que a APIB
possa se manifestar depois no Supremo ante à causa. Luiz Eloy lembra da
decisão do Ministro Barroso quanto ao imediato atendimento a indígenas em
terras não-homologadas que estão tendo negativa no atendimento pelo SUS e
perguntou se a SESAI havia expedido recomendação a todos os DSEIs para
prestar esse atendimento.
Viviane reafirmou que o plano, na próxima versão, conterá as informações
solicitadas, assim como apresentará a ação de atendimento de saúde a povos
indígenas em terras não-homologados, com atendimento negado pelo SUS. A
coordenadora do GT passou a palavra, então, ao Sr. Alexandre Parreira da
6CCR/MPF.
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Alexandre destacou a importância de aprimoramento do plano e a
necessidade do maior detalhamento das ações em âmbito regional no plano de
enfrentamento nacional. Ressaltou ainda a importância do plano apresentar as
responsabilidades de cada agente público, os insumos necessários e a fonte
orçamentária das ações a serem executadas. Alexandre afirmou que o MPF tem
por objetivo garantir a participação indígena de modo efetivo nessa construção
e afirmou a importância do controle social, por meio do Fórum de Presidente dos
CONDISIs, nesse sentido. Alexandre salientou a importância de se constar, no
plano, como a participação dos povos indígenas ocorrerá e atribuiu, como
positiva, a sugestão da APIB de criação de um comitê de monitoramento.
Sua fala foi seguida pelas considerações do Sr. Wagner Vaz da DPU.
Wagner reafirmou a insuficiência do plano para o enfrentamento à COVID19 e disse ser essencial a resposta da SESAI a cada um dos apontamentos
técnicos feitos. Salientou a importância de se buscar o consenso e afirmou que,
onde ele não for alcançado, a DPU atuará em favor dos povos indígenas.
Em seguida, a palavra foi concedida ao Sr. Renan Sotto do CNDH.
Renan ressaltou a importância da participação e das falas dos especialistas
e pediu a SESAI se pronunciar ao final. Ele reafirmou que, independente do
resultado do GT, o CNDH apresentará outro plano de enfrentamento, uma vez
que acredita que os dissensos serão superiores aos consensos. Renan destacou
que o plano é uma resposta para uma decisão do STF a um bloqueio institucional
e, por isso, o plano deve indicar os consensos e dissensos ao relator. Mais uma
vez, Renan reafirmou que enviará ao STF o que for debatido no CNDH sobre o
plano e concluiu, solicitando à SESAI informações sobre o atendimento a
indígenas em terras não-homologadas.
Viviane abriu então a palavra aos representantes do Fórum de Presidente
dos CONDISIs, mas ninguém se manifestou. Assim, a fala foi aberta para os
representantes da SESAI na reunião.
Sr. Emmanuel informou que a SESAI havia realizado uma escuta ativa
sobre as considerações dos convidados externos e informou que as respostas à
cada contribuição seriam apresentadas na próxima reunião. Pediu, então, que
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fossem ouvidos os coordenadores dos DSEIs quanto às perguntas feitas pelos
representantes da APIB e de órgãos independentes.
Sr. Renan pediu a palavra novamente e reforçou a importância da SESAI
responder ao questionamento acerca do atendimento a indígenas em terras nãohomologadas e nos casos de negativa de atendimento pelo SUS. Viviane sugeriu
que essa pergunta fosse respondida pelos representantes do DSEIs e, ao final,
caso a resposta não fosse satisfatória, o gabinete da SESAI se pronunciaria.
A palavra foi concedida, então, ao Sr. Audimar do DSEI Cuiabá. Audimar
destacou que o plano distrital está indo para a quarta revisão (após as
colaborações dessa reunião) e que o atendimento a indígenas de terras nãohomologadas tem sido prestado normalmente. Destacou ainda a importância da
participação dos povos indígenas e, nesse sentido, da conferência nacional
sobre saúde indígena.
Em seguida, pronunciou-se a Sra. Carla do DSEI Alto Rio Purus. Carla
destacou que o plano distrital também está na quarta atualização e que o DSEI
tem atendido os indígenas de terras não-homologadas da sua região. Ressaltou
ainda que o planejamento das ações tem tido a participação dos CONDISIs.
O próximo a falar foi o Sr. Antônio Fernando do DSEI Pernambuco. Antônio
agradeceu as contribuições dos convidados externos e disse que revisará o
plano distrital conforme as sugestões. Também afirmou que os indígenas em
terras não-homologadas têm sido atendidos pelas equipes do DSEI e que
também têm sido consultados na elaboração e revisão do plano distrital.
Informou ainda que essa construção tem sido feita com participação dos
municípios, inclusive, com parceria do E-SUS. Por fim, salientou que o DSEI tem
realizado busca ativa para identificar se algum grupo indígena não está sendo
atendido pelas unidades de saúde.
Sr. Joel do DSEI Kayapó disse que eles têm trabalhado com um comitê de
enfrentamento, que tem a participação de indígenas. Lá eles já passaram pelo
pico da pandemia e que a grande maioria já está curado. Solicitou, por fim, uma
atenção especial no plano aos profissionais de saúde indígena.
A palavra foi passada, então, ao Sr. Ricardo do DSEI Minas Gerais e
Espírito Santo. Ricardo afirmou que o DSEI está atualizando pela terceira vez o
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plano distrital. Salientou que os indígenas da região têm acesso ao SUS e os
que habitam em terras não-homologadas têm recebido atendimento inclusive em
articulação com o município.
A representante do DSEI Alto Rio Juruá, Sra. Iglê Monte, referiu-se à fala
dos convidados externos acerca dos níveis de resposta propostos no plano de
enfrentamento. Iglê salientou a importância de mantê-los, haja vista que existem
Terras Indígenas, como as da região do Alto Rio Juruá, em que não há
contaminação pela COVID-19, o que requer ações distintas das áreas onde há
contaminação. Ressalta, ainda, a importância de se pensar o pós-COVID e de
apresentar um plano com especificidades regionais.
Em seguida, o Sr. Ivaldo do DSEI Alagoas Sergipe destacou que o plano
distrital foi criado no início da pandemia e que, desde então, modificações têm
sido realizadas. Salientou que uma nova revisão ocorrerá a partir das sugestões
da reunião.
Sr. Pimentel do DSEI Leste de Roraima foi o próximo a se pronunciar. Ele
ressaltou a importância de se assegurar orçamento para aquisição de insumos
e de articular com os governos locais as ações relacionadas aos povos
indígenas. Pimentel relatou a dificuldade em lidar com a remoção de corpos
devido a regras estaduais e sugeriu uma recomendação federal a esse respeito.
Ele ressaltou que têm atendido indígenas de terras não-homologadas e tem 23
terras com barreiras, fora as que foram feitas pelos próprios indígenas por meio
de parcerias. Solicitou ainda apoio com orientações sobre o uso de
medicamentos no tratamento a povos indígenas e relatou que a medicina
tradicional tem sido utilizada.
Em seguida, a Sra. Angela Maria dos Santo do DSEI Litoral Sul informou
que estão preocupados com o atendimento a indígenas de áreas urbanas.
Sr. Marcelo da AGU ressaltou que esses indígenas devem ser atendidos
pelo SUS e, somente em casos de negativa e impossibilidade, eles deverão ser
atendidos pelo DSEI.
A palavra foi concedida, então, ao Sr. Alberto José do DSEI Maranhão. Ele
relatou que a maioria das aldeias possuem barreiras e que elas têm funcionado
bem. Relatou, porém, dificuldade na aquisição de equipamentos de proteção
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individual, mas que, por meio de parceria com os municípios e o estado, eles
têm sido distribuídos.
Pelo DSEI do Vale do Javari, o Sr. Jorge ressaltou que não há indígenas
que vivem em terras não-homologadas, mas que há indígenas em contexto
urbano, o que gera preocupação no que tange ao atendimento. Ele salientou a
importância de se elaborar planos exequíveis e ressaltou que estão trabalhando
junto com a FUNAI, CONDISI e com os movimentos indígenas para atender aos
indígenas na pandemia. Salientou ainda que o DSEI está instalando UAPIs em
todos os polos-base e que o percentual de curas clínicas é elevado. Na região,
foi apenas óbito e a maioria dos casos leves e assintomáticos.
Em seguida, a Sra. Luiza Silva Matos do DSEI Bahia relatou que o plano
nacional e o distrital têm sido aplicados nos 9 polos-base e que, até o momento,
foram registrados 111 casos, 2 óbitos e a maioria com cura. Ela salientou a
importância de envolver os municípios na construção do plano e de se dar uma
atenção especial à ampliação da força de trabalho nos DSEIs.
Sr. Alexandre do MPF solicitou a palavra e perguntou se faltavam muitos
coordenadores de DSEI para pronunciarem. Também pediu para falar antes do
término da reunião. Viviane informou que a reunião estava caminhando para o
final e que sua fala estava assegurada. A palavra foi passada, então, ao Sr. Neto
do povo Pitaguari, representante do CONDISI do DSEI Ceará.
Neto destacou a importância de se tratar da questão fundiária e sugeriu a
definição de estratégias para atuação nos impasses territoriais. Também
ressaltou a importância do fortalecimento do controle social e a retomada das
reuniões com os presidentes dos CONDISIs.
Em seguida, a Sra. Carmem Pankarau salientou que nem tudo que tem
sido proposto pode ser realizado pelos DSEIS. Lembrou que, além de servidores
efetivos, os DSEIs contam com outros colaboradores e que mais de 50% deles
são indígenas. Relatou que esses trabalhadores têm sofrido ameaças, que
devem ser consideradas. Por fim, pediu apoio à FUNAI na identificação dos
territórios não-homologados que precisariam de atendimento pelos DSEIs.
Haroldo Pontes do CONAS (Conselho dos Secretários Estaduais de
Saúde) falou da falta de articulação entre os gestores que atuam na área de
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saúde indígena e colocou o CONAS à disposição para articulação e tratativas
nesse sentido. Destacou ainda é necessário ter clareza sobre quem são os
indígenas em terras não-homologados para o adequado atendimento a eles.
Em seguida, a fala foi concedida ao Sr. Mário Freitas do DSEI Manaus.
Mário ressaltou que o DSEI tem prestado atendimento a indígenas de terras nãohomologadas e pediu que as denúncias de não atendimento fossem informadas
para averiguação e prestação do atendimento pelo DSEI. Ele destacou a
importância do controle social e relatou como ele tem ocorrido no DSEI.
Por fim, o representante do CONDISI Mato Grosso do Sul destacou a
necessidade de apoio do exército no atendimento a indígenas na região, dado
que a capital possui mais de 15 mil indígenas que não estão inseridos no SIASI,
e considerando o avanço na contaminação no estado, e relatou que encaminhará
as considerações das lideranças indígenas da região por e-mail.
Viviane retomou a palavra, pedindo permissão aos demais representantes
de DSEIs para conceder fala a eles apenas na reunião seguinte, dado o avançar
da hora. Ela, então, apresentou a todos os encaminhamentos sugeridos da
reunião.
Viviane solicitou que os convidados externos enviassem por e-mail suas
contribuições à primeira versão do plano. Ana Lúcia da Fiocruz informou que o
envio só seria possível na semana seguinte, uma vez que eles ainda
consolidariam as sugestões em uma única proposta e as apresentariam
enquanto recomendações. Viviane informou, então, que o Governo Federal
trabalharia na revisão do plano, com base nas contribuições desta reunião, de
forma paralela, devido ao pouco tempo para a apresentação do plano.
A coordenadora do GT sugeriu ainda mudança de pauta para as próximas
reuniões. Ao invés de as reuniões sequenciais terem o mesmo tema (saúdesaúde), como acordado no primeiro encontro, ela propôs alternância para dar
tempo de revisar o plano (saúde-contenção de invasores-proteção social). Abriuse, então, para discussão.
Ana Lúcia da Fiocruz alertou que as recomendações do grupo de trabalho
não estavam concluídas e essa mudança poderia prejudicar sua apresentação.
Haroldo do CONAS falou da dificuldade de se levantar as informações sobre os
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indígenas não aldeados sem atendimento pelo SUS. Viviane respondeu que a
sugestão dele estaria no plano. Renan Sotto do CNDH acrescentou a
importância do monitoramento do plano e Viviane confirmou que ele será incluído
na nova versão.
Em seguida, Alexandre Guimarães do MPF sugeriu que o gabinete da
SESAI tenha uma participação mais ativa e que o debate com os consultores ad
hoc aconteça. Sugeriu focar no plano nacional e nesse diálogo na reunião
seguinte. Renan Sotto do CNDH reforçou sua fala e pediu maior participação do
gabinete da SESAI. Luíza Garnelo da Fiocruz sugeriu manter o cronograma
inicialmente acordado e a reunião próxima sobre saúde. Sugeriu ainda uma
terceira reunião para amarrar as conversas.
O Sr. Emmanuel da SESAI pediu a fala e informou que essa participação
ocorreria na próxima reunião, de modo a possibilitar o debate esperado.
Acrescentou que a equipe técnica estava dividida em várias reuniões e, por isso,
a participação não havia ocorrido de forma mais robusta.
Viviane ressaltou, então, que manteria a proposta original de calendário,
diante das solicitações feitas, e afirmou que seria estudada a possibilidade de se
acrescentar mais uma reunião sobre saúde no calendário. Não houve oposição.
Por fim, o Sr. Marcelo da AGU ressaltou que os prazos são curtos e a ADPF
é muito ampla, de modo que o Governo Federal envidará todos os esforços para
entregar o melhor plano possível, dentro desses limites. Destacou ainda que a
implementação vai além da entrega do plano físico para o Ministro Barroso e que
o plano tem o potencial de sanar mazelas históricas no que se refere aos povos
indígenas.
Após sua fala, Viviane agradeceu a todos pela participação e informou que
a mesma sala será utilizada para as demais reuniões do GT. A coordenadora
declarou a reunião encerrada às 19:33h.
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Terceira Reunião do Grupo de Trabalho sobre o Plano de Enfrentamento à
COVID-19 para Povos Indígenas Brasileiros no âmbito da ADPF 709

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Aos 29 dias do mês de julho do ano de 2020, às 14:40 horas, teve início a
Terceira Reunião do Grupo de Trabalho sobre o Plano de Enfrentamento à
COVID-19 para Povos Indígenas Brasileiros no âmbito da ADPF 709, com
participação de representantes de órgãos governamentais, de órgãos
independentes e da sociedade civil, por videoconferência, através da
ferramenta ZOOM, com duração de 4h30min, com a seguinte pauta:
1. Boas-vindas (Coordenação do GT)
2. Avaliação da memória da 2ª Reunião
3. Discussão das sugestões apresentadas pelos convidados externos ao
Eixo Saúde
4. Novas contribuições dos consultores ad hoc
5. Encaminhamentos
Estiveram presentes os seguintes convidados:
Nome
Aguinaldo Terena
Alberto Jose Braga Goulart
Alexandre Guimarães
Ana Cláudia Beserra Macedo
Ana Lucia Escobar
Ana Lucia Pontes
André Périssé
Andrey Moreira Cardoso
Antônio Fernando da Silva
Ari Ferreira Simão
Audimar Rocha
Carina Lellis
Carla Mioto Niciani
Clayton C. Coelho
Cleidiane Carvalho

Representação
Secretário Executivo do CONDISI/MS
Coordenador DSEI MA
Representante da 6ª CCR/MPF
Assessora Secretaria Executiva CNDH
Universidade Federal de Rondônia - ABRASCO
Pesquisadora ENSP/Fiocruz - Abrasco
Pesquisador em Saúde Pública - Fiocruz
Pesquisador ENSP/Fiocruz - Abrasco
Coordenador do DSEI Pernambuco
Presidente do CONDISI ARP
Coordenador do DSEI Cuiabá
Assessora do Min. Luiz Roberto Barroso- STF
Coordenadora do DSEI ARP
Médico e pesquisador do Projeto Xingu - UNIFESP
Coordenadora do DSEI Rio Tapajós
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Danielle Cavalcante
Dannyta Câmara
Dayanna Fagundes
Dr. Jaime Valência
Emmanuel Bohrer Júnior
Esequiel Roque do Espírito Santo
Eunice Kerexu
Gildo Pinheiro
Haratumá Javaé
Haroldo Pontes
Iglê Monte da Silva
Inara do Nascimento Tavares
Iracema Alencar
Ivaldo José da Silva
Jones Carvalho
Jorge Oliveira Duarte
José Augusto dos Santos
Josiê de Assis Brasil
Jovânio Normando Vilagelin
Juliana Braga
Juliana Rosalen
Junior Hekurari Yanomami
Karoline Barboza de Souza
Kine Kukukakrykre Parkateje
Kleber Carvalho
Lázaro Marinho
Luís Guilherme Faulhaber de O.
Rabello
Luiz Eloy
Luiz Tagliani
Luiza Garnelo
Luíza Oliveira Ramagem
Luscleide Nazareno Mota
Maíra de Paula Barreto Miranda
Marcelo Carvalho Santos
Marcelo Miranda
Maria Ogrzewalska
Mariana Maleronka Ferron
Maurício Soares Leite

Representante CONASS
Representante SEAS/SEGOV
Coordenação Indígena SNPIR/MMFDH
Médico e Técnico da Coord. da Gestão da Atenção à
Saúde Indígena
Assessor Técnico do Gabinete da SESAI
Secretário Nacional Adjunto da Igualdade Racial MMFDH
Coordenadora Executiva da APIB
Secretário Executivo CONDISI/PE
Secretário Executivo do CONDISI/TO
Representante do CONASS
Coordenador do DSEI Alto rio Juruá
Instituto Insikiran de Formação Superior Indígena/ UFRR
-Abrasco
CGPDS - FUNAI
Coordenador do DSEI Alagoas Sergipe
DSEI Médio Rio Solimões e Afluentes
Coordenador do DSEI Vale do Javari
Coordenador do DSEI Parintins
Assessoria Jurídica do Dpto. de Det. Amb. de Saúde
Indígena - SESAI
Presidente do CONDISI ARN
Secretária Executiva do CONDISI Potiguara
Consultora CNDH
Presidente do CONDISI Yanomami e Ye’kuana
Secretária Executiva do CONDISI Alto Rio Purus
Presidente do CONDISI do Guamá-Tocantins
Coordenador-Geral de Monitoramento e Supervisão
SEAF/MAPA
Coordenador do DSEI Kaiapó do Pará
Adjunto da Seção de Operações Conjuntas do Ministério
da Defesa
Advogado da APIB
Coordenador do DSEI Porto Velho
Pesquisadora da Fiocruz
Estagiária do Gabinete do Ministro Luís Roberto Barroso,
STF
Chefe da DIASI do DSEI/TO
Secretária Adjunta da SNPG - MMFDH
Representante da AGU
Diretor do Departamento de Atenção à Saúde Indígena SESAI
Laboratório de Vírus Respiratórios e Sarampo, Fiocruz/RJ
Consultora CNDH
Universidade Federal de Santa Catarina - Abrasco
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Mayalú Kokometi Waurá
Txucarramãe
Melchior Silva
Narla Rodrigues
Raquel Scopel
Renan Sotto
Ricardo Ângelo
Ricardo Weib Tapeba
Ricardo V. Santos
Roberto Wagner Bernardes
Rodrigo Santana
Ronaldo Pena
Stanney Nunes
Selma Cristina Martins
Selma Cristina Vieira Rodrigues
Suellen Viana Marizê Lopes
Tem. Cel. Rômulo Amaral
Thiago Henrique Fiorott
Vilson Roberto Ortiz
Viviane Petinelli
Wagner Wille Vaz
Weydson Gossel Pereira
Zaira Taveira

Secretária Executiva do CONDISI/DSEI-Kaiapó MT
Assessora do Secretário-Executivo
Secretária Executiva do CONDISI Leste de Roraima
FIOCRUZ Mato Grosso do Sul
Presidente do CNDH
Coordenador DSEI Minas Gerais e Espirito Santo
APOINME/APIB
Pesquisador da Fiocruz
Coordenador do DSEI Amapá e Norte do Pará
Diretor DEAMB e Secretário Substituto da SESAI
Secretário CONDISI Minas Gerais Espirito Santo
Coordenador do DSEI Guamá-Tocantins
Assessora do Secretário-Executivo - SE/MJSP
Chefe da DIASI DSEI Interior Sul
Secretária Executiva do CONDISI/MA
Gabinete de Segurança Institucional
Coordenador de Acompanhamento de Saúde Indígena FUNAI
Coordenador do DSEI Potiguara
Secretária Executiva Adjunta do MMFDH
Defensor Público Federal - GT Comunidades
Indígenas/DPU
Coordenador do DSEI Alto Rio Solimões
Coordenadora da Gestão da Atenção à Saúde Indígena
(COGASI)

A reunião teve início com as boas-vindas, pela Secretária-Executiva
Adjunta do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos – MMFDH,
Viviane Petinelli, coordenadora do GT, a todos os participantes. Viviane
reforçou as regras sobre a dinâmica da reunião, acordadas no primeiro
encontro, como segue:
1. Início da reunião às 14:40h (após tolerância de 10 minutos do horário
agendado);
2. Tema da 3ª reunião: Saúde Indígena;
3. Reunião de caráter analítico e propositivo, com discussões a partir de
texto-base previamente acordado;
4. Solicitação de fala por meio da ferramenta “Levantar a mão”;
5. Tempo de fala solicitada de até 5 (cinco) minutos por convidado; e
6. Até 3h 30 min por reunião (Término previsto para às 18:10h).
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Viviane reforçou ainda a importância de todos os participantes se
identificarem, com nome completo e vínculo institucional/profissional, no chat
da plataforma, para fins de elaboração da lista de presença da reunião.
Em seguida, Viviane passou para o item 2 da pauta: avaliação da memória
da 2ª reunião do GT. Ela perguntou se alguém tinha alguma consideração a
fazer e abriu a palavra para essas contribuições.
Ana Lúcia Pontes sugeriu colocar número de página na memória.
Também solicitou algumas alterações, como segue: “A construção é pela união
com escuta dos demais atores”; na fala do Andrey, pediu para corrigir a palavra
insuficiente por suficiente; na fala da Luíza, solicitou a correção da competência
da SESAI, para inclusão da execução, para além da coordenação da política
de saúde indigenista. Na fala do André Pérrisé, Ana Lúcia pediu alteração da
sentença que trata do nível de alerta no plano. Também solicitou esclarecer que
André apontou a necessidade de prover equipamentos de suporte de oxigênio
e não respiradores.
Ana Lúcia Pontes pediu que a referência à ela ocorresse por seu nome
completo por existir outra Ana Lúcia na reunião, e pediu os seguintes
acréscimos relativos à sua fala na reunião anterior: destacar que foi comentado
o uso correto da noção de invasores; revisar trecho da contextualização sobre
a avaliação da resposta do governo à Covid-19 pois ainda faltam dados; que
não há um indicador embasado para a taxa de recuperação e outros
indicadores são necessários; que é necessário fomentar a participação de
indígenas, por meio de suas entidades e controle social indígena, em todas as
etapas do planejamento e execução; e que seja destacada a importância de
organização e informação sobre a questão da saúde do trabalhador. Ana Lúcia
Pontes solicitou, por fim, que houvesse a revisão dos princípios e desafios
apresentados na reunião anterior.
Viviane pediu, então, o envio das sugestões de alteração por e-mail.
Em seguida, Agnaldo Terena, representante do CONDISI/MS, pediu a
correção do cargo dele na memória e para acrescentar o pedido de apoio ao
exército no território. Reforçou que a capital deles possui mais de 15 mil
indígenas que não estão inseridos no SIASI.
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Renan Sotto do CNDH fala que também está anotando seus comentários
desde a primeira memória e vai repassar todas as considerações a posteriori.
Viviane falou que o envio pode ser para Mônica ou para ela mesma e anotou
seu e-mail institucional no chat para esse envio.
Viviane passou, então, ao ponto 3 da pauta. Solicitou que os consultores
ad hoc da FIOCRUZ e ABRASCO avaliassem os 12 pontos abordados na
segunda reunião a serem respondidos. Após conversa e revisão com os
participantes ficaram como sendo:
1. Título “Brasileiros” versus “no Brasil”
2. Transparência dos dados (coleta de dados e estruturação da
vigilância)
3. Ausência de informações sobre arcabouço legal-institucional da
política
4. Imprecisão dos objetivos
5. Falta de detalhamento das ações
6. Ausência de estratégia de monitoramento
7. Vulnerabilidade epidemiológica e biológica x Vulnerabilidade
socioeconômica e sanitária
8. Atuação por nível de resposta x Vulnerabilidade geográfica/
demográfica
9. Aplicação de Testes
10. Envolvimento dos entes federados e busca de integração da rede
de saúde pública
11. Participação dos povos indígenas na construção e monitoramento
do plano
12. Atendimento a indígenas de terras não-homologadas e indígenas
urbanos
Ana Lúcia Pontes esclareceu que o ponto 2 seria sobre a transparência
dos dados e a estruturação da vigilância e a busca ativa. Andrey comentou,
ademais, sobre a crítica relacionada a questão da vulnerabilidade biológica. Por
fim, Viviane esclareceu que todos os pontos que ficaram inadequados,
conforme considerações dos consultores, seriam retirados do texto.
Haroldo do CONASS solicitou a separação do ponto 12, em duas
discussões: Atendimento a indígenas de

terras não-homologados e

Atendimento a indígenas urbanos. Explicou que seriam assuntos e ações
distintas. Antônio Fernando do DSEI Pernambuco concordou com Haroldo.
Viviane informou que a separação seria realizada e a discussão feita
individualmente.
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Não havendo novas sugestões, Viviane passou a tratar de cada pontos
especificamente.
Sobre o ponto 1 “título usado”, Viviane esclareceu que o título adveio da
própria ADPF do Ministro Barroso e que existia uma diferença entre os dois
termos “Brasileiros” e “no Brasil”. Citou como exemplo os indígenas
venezuelanos, imigrantes, que habitariam no país. Ela destacou que o plano
seria para indígenas brasileiros e que o título seria mantido. Não obstante,
salientou que toda política pública, o que inclui o atendimento e a prestação de
serviços de saúde, são para todos, o que inclui os indígenas de outras
nacionalidades.
Viviane passou, então, a palavra ao Sr. Marcelo da AGU. Marcelo
corroborou a palavra da Sra. Viviane com relação ao título do plano, usando o
termo expresso pelo Ministro Barroso. O Governo Federal entende a
importância da manutenção do título como está. Informou que não se trata
apenas de uma questão de terminologia, mas sim da amplitude de atendimento
pelo Subsistema de Saúde Indígena.
Dra. Luiza Garnelo ressaltou que o Grupo de Consultores gostaria de
manter a indicação da alteração para “no Brasil”, pois esse plano é uma questão
de política de Estado. Luiza ressaltou que aos indígenas não se adequa o
enquadramento de brasileiros ou não, pois são povos originários desses
territórios anteriormente a configuração do Estado brasileiro. Luiza reforçou a
discordância da ABRASCO e da FIOCRUZ sobre o posicionamento quanto à
terminologia adotada e solicitou que essa discordância fosse apontada.
Viviane salientou que seria acrescentada ao plano e passou, então, ao
debate sobre o ponto 2 “Transparência dos dados”, abrindo a fala para a SESAI.
Dr. Jaime da SESAI fez considerações sobre a coleta dos dados
destacando que ela é feita por profissionais de nível superior (médicos e
enfermeiras) que atuam na ponta, e esses dados são repassados para o DSEI,
que qualifica o dado por diversos profissionais e os dados são repassados para
Brasília que qualifica os dados com documentos comprobatórios. Em relação à
divulgação dos dados por etnia, Jaime salientou, porém, que isso poderia
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acarretar situações de discriminação; daí a manutenção do sigilo de
informações de dados pessoais.
Jaime informou ainda que disponibilizar dados nominais fere a lei. A Lei
de Acesso à Informação possui um tópico que trata especificamente de
informações pessoais. Para a área de saúde e divulgação de dados, existem
normas setoriais e éticas que devem ser consideradas, inclusive, com
consentimento do paciente. Ele informa ainda que resolução do COFEM
também garante o sigilo. Assim, os dados disponíveis buscam atender os
normativos legais com dados que podem ser divulgados. Destacou que o
informe epidemiológico da SESAI contém dados mais robustos sobre os povos
indígenas em geral e por distrito. Em relação aos dados do E-SUS, eles podem
ser disponibilizados pelas secretarias municipais e estaduais de saúde, assim
como os dados por raça-cor são disponibilizados pelo SUS.
Viviane perguntou se os consultores da Fiocruz e ABRASCO teriam
alguma consideração a fazer diante dos esclarecimentos. Ana Lúcia Escobar
ressaltou que não se está solicitando divulgação de dados nominais mas a
disponibilização da base de dados em tempo real, das ações de vigilância
desenvolvidas a nível local, e que permitam a realização de outras análises e
replicação dos cálculos feitos pela SESAI. Salientou que as informações de
mortalidade, casos sintomáticos, Síndrome Gripal e SRAG não eram
recuperáveis e reforçou a importância de disponibilização das informações
sobre a idade, sexo, localidade, aldeia, etnia, sintomas. Esses dados seriam
fundamentais para acompanhar a evolução dos casos de COVID-19 e gerar a
produção de novos conhecimentos. Destacou, por fim, que os dados relativos
aos usuários do restante da rede SUS já estão disponíveis para consulta aberta
no site do Open Data SUS, e não existe razão para não ser também
disponibilizado os dados dos usuários indígenas do subsistema. A
transparência de dados é preconizada na legislação vigente no país, e não afeta
o sigilo e privacidade dos indivíduos.
Ainda sobre o mesmo assunto, Ricardo Ventura Santos, da Fiocruz,
informou que outros órgãos governamentais, como o próprio IBGE, importante
e reconhecida fonte de informações sobre a temática indígena atualmente,
divulga dados sobre etnias e línguas a partir dos censos nacionais (como foi o
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caso do Censo 2010). Há critérios técnicos, internacionalmente reconhecidos,
para divulgação de dados a partir de sistemas de informação, visando a
garantia da confidencialidade. Outra questão abordada pelo consultor foi
reiterando aspecto levantado pela profa. Ana Escobar, a extrema importância
de possibilidade de acesso público tanto a resultados e análises, como também
às base de dados (domiciliares, individuais, etc), de modo a possibilitar análises
que visem replicar e aprofundar as investigações.
Viviane confirmou, então, as falas dos pesquisadores, reforçando que,
além dos dados já disponibilizados, eles estavam sugerindo que também seria
importante abri o banco de dados para saber o que está por trás dos painéis e
dos boletins. Ela abriu, assim, a palavra para SESAI comentar. Jaime informou
que a SESAI vai analisar a viabilidade de acatar essa solicitação e Viviane
informou que o plano vai consolidar as informações disponíveis.
Passando para o ponto 3: “Ausência de informações sobre arcabouço
legal-institucional da política”, Viviane esclareceu que as sugestões de inclusão
serão acatadas, pois de fato isso estava faltando na introdução do plano.
Salientou que essa inserção ocorrerá no momento de revisão do plano e que,
na versão final do plano, ela poderá ser avaliada por todos.
Sobre o ponto 4: “Imprecisão dos objetivos”, Viviane disse que seria
tratado ao final do debate, nos encaminhamentos, onde mostraria a proposta
de estrutura do plano pelo Governo Federal.
Quanto ao ponto 5 “Falta de Detalhamento do plano”, Viviane informou
ainda que esse detalhamento seria apresentado na versão final do plano a ser
apreciada por todos e a ser enviada para o Ministro Barroso. Ana Lúcia Pontes
pediu um tempo para trazer recomendações para detalhamento das ações ao
final. Viviane concordou e acrescentou à pauta da reunião.
Em seguida, passou-se para o ponto 6: “Ausência de estratégias de
monitoramento” do plano. Viviane passou a palavra para a SESAI apresentar
sua proposta.
A SESAI iniciou sua fala, informando que todas as contribuições são
muito bem-vindas e que consideraria e estudaria a viabilidade de aplicação de
todas elas. Luiza Garnelo falou que enviaria os comentários por escrito. Viviane
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perguntou se algum coordenador de DSEI gostaria de falar sobre as estratégias
por eles adotadas.
Sr. Jorge do DSEI Vale do Javari relatou o que eles estão fazendo. No
Vale do Javari, eles têm avaliado o que está sendo feito nas aldeias
contaminadas e acompanhamento a implantação de UAPIs. O resultado desse
monitoramento tem alçado resultados positivos. Essas informações estariam
em plano de ação específico do DSEI.
Antônio Fernando do DSEI Pernambuco relatou que, para cada polobase, um plano de enfrentamento da COVID-19 foi elaborado e era monitorado
pelo comitê de enfrentamento da COVID-19, constituído por técnicos do DSEI,
Indígenas e sociedade civil por meio de ONGs, FUNAI, UFPE, MPF, Defensoria
Pública e Sindicato dos trabalhadores da Saúde Indígena. O Comitê se reúne
semanalmente e cada área técnica faz o relato dentro de seus territórios e eles
deliberam para semana seguinte quais a intervenções devem ser feitas. Toda
reunião é gravada e produz uma ata.
Luiza Garnelo ressaltou a ausência de informações sobre monitoramento
no texto-base, apesar de apontar que alguns DSEI podem estar fazendo ações
de monitoramento. Destacou que o monitoramento no plano deve ter
orientações claras em nível nacional, realizado pela SESAI central. Ana Lúcia
Pontes concordou com ela. Viviane informou que é importante destacar e ouvir
as ações territoriais, dado sua importância para o plano nacional.
Sobre o ponto 7: “Vulnerabilidade epidemiológica e biológica x
Vulnerabilidade socioeconômica e sanitária”, Viviane reconheceu erro próprio
ao utilizar a expressão “vulnerabilidade biológica” no plano. Salientou que, por
não ser da especialista na matéria, usou a terminologia equivocada e que, na
revisão do plano, as correções seriam realizadas. Em seguida, passou a
palavra para a SESAI.
A SESAI informou que possui um representante na Secretaria Nacional
de Vigilância em Saúde e que também participam de outras instituições do
Ministério da Saúde. Em 10 de março, a SESAI apresentou o primeiro
documento, seu plano de contingência, e, no dia 16 de março, encaminhou
pedido para os coordenadores distritais elaborarem os seus planos territoriais,
38

com ações também para povos isolados. Com base nesses documentos, o
MMFDH elaborou a versão preliminar do plano, por sua vez, na versão final,
esses dados serão corrigidos com a colaboração da SESAI.
Jaime também falou da “vulnerabilidade biológica” indígena. Destacou
que essa expressão ainda é usada por alguns antropólogos e, por respeito a
esses profissionais, a terminologia fora utilizada em versões iniciais do plano.
Salientou, porém, que o entendimento já havia evoluído dentro da SESAI e que
concordavam com as contribuições dos consultores da ABRASCO e da Fiocruz
na segunda reunião do GT. Para corroborar esse entendimento, citou, como
exemplo, os casos de sarampo que foram superados após imunização. Se os
indígenas fossem biologicamente vulneráveis, o sistema de imunização não
seria eficaz. Assim, ele informou que a vulnerabilidade reconhecida na SESAI
é a vulnerabilidade socioeconômica.
Ana Lúcia Pontes ressaltou a preocupação de que a equipe da Sesai não
havia revisado o documento enviado para discussão no GT e reforçou a
importância de a SESAI revisar o documento. Viviane reforçou que as correções
serão feitas no texto consolidado final.
Seguiu-se, então, para o ponto 8: “Atuação por nível de resposta x
Vulnerabilidade geográfica/ demográfica”. Novamente, Viviane passou a
palavra para a SESAI para comentários.
Jaime falou que a SESAI concordava com a proposta de cenários
epidemiológicos dos consultores, em substituição à proposta de nível de
resposta. Jaime disse que o plano de contingência foi elaborado e encaminhado
em março para os DSEIs e estava desatualizado. Destacou ainda que a
vulnerabilidade geográfica é reconhecida pela SESAI e que por isso eles têm
trabalhado em criação de alas em hospitais de referência para atender os
indígenas.
Dr. Andrey Cardoso ressaltou um equívoco de interpretação do que
havia sido mencionado na reunião anterior, já que os técnicos abordaram uma
perspectiva para além do que havia sido tratado. A intervenção foi no sentido
de esclarecer que os níveis de alerta apresentados na versão original do
documento não se aplicavam na situação epidemiológica atual e que parecia
39

haver consenso nesse sentido. Evidenciou que a aplicação dos níveis de
resposta não se aplicava mais. Mencionou que que o Informe Técnico é mais
detalhado e mais atualizado ao contexto atual da pandemia e que, por isso,
poderia ser utilizado pelo Governo como ponto de partida para a reestruturação
do novo Plano de Enfrentamento, com os devidos aprofundamentos,
atualizações e correções pertinentes. Além disso, recomendou como opção
viável de reestruturação do Plano a adoção do conceito de cenários
epidemiológicos, dando como exemplo a possibilidade de assumir uma
situação dicotômica, ou seja, um cenário em que há confirmação de circulação
viral e outro, em que não há essa confirmação.
Diante da desatualização do plano, Dr. Renan questionou se a SESAI
havia participado e revisado o documento em análise. Ademais, falou que seria
importante ouvir as recomendações da Fiocruz e ABRASCO. Viviane salientou
que a dinâmica da reunião estava dentro do esperado e que as recomendações
seriam ouvidas.
Tratando-se do ponto 9: “Aplicação de Testes”, Viviane passou a palavra
para a SESAI.
A SESAI falou sobre a elaboração da Nota Técnica 21 que orienta acerca
dos testes rápidos adquiridos pelo Ministério da Saúde. Salientou ainda que
não

há

recomendação

para

realização

desse

teste

para

pessoas

assintomáticas e, para adentrar em área indígena, é necessário realizar
quarentena, ou teste, conforme consta no Informe Técnico 6. Os testes
laboratoriais demandam fluxo laboratorial que fogem do escopo da SESAI, e
são realizados em parceria com os municípios. A SESAI reforçou, por fim, que
será lançada uma estratégia nacional de testagem, que inclui povos indígenas,
dentre elas, ações de nível nacional, não somente da SESAI.
Viviane abriu a palavra para os consultores para considerações
adicionais. Ana Lúcia Pontes pediu para que os comentários fossem feitos em
bloco ao final, para dinamizar a reunião. Viviane concordou e seguiu para o
ponto 10: “Envolvimento dos entes federados e busca de integração da rede de
saúde pública”. Passou, então, a palavra para SESAI.
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A SESAI falou que trabalhou para levar esse pleito para o CONASEMS
e CONASS, para resolverem conjuntamente questões de média e alta
complexidade e para atendimento aos indígenas em terras não-homologados e
para indígenas em contexto urbano sem atendimento pelo SUS.
Haroldo do CONASS informou que, na última reunião do gabinete de
crise, um representante do CONASS propôs que, para além da crise, fossem
debatidas ações duradouras para atendimento a indígenas. A SESAI confirmou
a fala desse representante, afirmando que oportunamente será feita uma
discussão profunda e eficaz para mitigar esses problemas. Viviane ressaltou
que essa ação seria relatada no plano com cronograma.
Sobre o ponto 11: “Participação dos povos indígenas na construção e
monitoramento do plano”, Viviane passou para SESAI a palavra para tratar
sobre a participação dos indígenas.
A SESAI solicitou participação dos DSEIS. Antônio Fernando do DSEI
Pernambuco reforçou a realidade da participação dos indígenas na construção
e monitoramento do plano, e informou que toda decisão tomada contava com a
participação dos indígenas. As equipes de resposta rápida, o processo de
sanitização e demais ações eram discutidas com os indígenas. Os conselheiros
distritais de saúde indígena também tinham conhecimento das informações
oficiais e a passavam para as lideranças indígenas.
Jorge do DSEI Vale do Javari destacou que a saúde indígena não
funciona sem a participação de indígenas. Mesmo em lugares de mais difícil
acesso, os indígenas participam na elaboração coletiva de enfrentamento à
pandemia no DSEI com reuniões ordinárias e extraordinária.
Viviane passou, então, para os dois últimos pontos que foram separados
após solicitação dos participantes da reunião: Atendimento a indígenas de
terras não-homologadas e atendimento a indígenas urbanos. Novamente, a
palavra é passada para a SESAI.
A SESAI informou que estão cruzando os dados da FUNAI e da SESAI
para chegar no cálculo de quantos indígenas precisam ser acrescidos no
atendimento. O levantamento inicial já foi feito e enviado para os distritos para
confirmação dos dados, para o redimensionamento da força de trabalho.
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Paralelamente, a solicitação foi realizada para a FUNAI. Em relação aos
indígenas urbanos que não foram atendidos pelo SUS, está em andamento a
articulação com o CONASS e o CONASEMS.
Renan Sotto perguntou se a SESAI não está atendendo os indígenas de
terras não-homologadas. SESAI respondeu, informando que estão atendendo
a partir da decisão proferida e que, paralelo a isso, eles estão qualificando os
cadastros e as informações para prestar o melhor atendimento.
Renan pergunta, então, se a SESAI já replicou a decisão judicial para os
DSEIs. A SESAI salientou que decisão judicial não se discute, mas se cumpre.
Salientou que estão qualificando as informações e que todos os gestores
distritais já tem conhecimento da decisão, pois reuniões internas são realizadas
e as informações são repassadas.
Haroldo do CONASS informa que, na leitura que ele fez da ADPF, o
ponto de atendimento é muito claro e objetivo no que diz respeito a indígenas
em terras não-homologadas e que, na última reunião, os coordenadores de
DSEIs falaram que o atendimento está acontecendo.
Dr. Eloy concordou que decisão judicial se cumpre e não se discute. Mas
informou que os coordenadores locais ainda se confundem ao tratar do tema.
Ressaltou que a APIB tem um canal de denúncias e lá tem casos de negativa
de atendimento. Perguntou como proceder nesse casos e pediu para a AGU
avaliar se esses casos deveriam ser tratados no âmbito judicial ou
administrativo.
Marcelo da AGU informou que a decisão encaminhada para a AGU é
tratada como parecer de força executória, e fala que o “Imediatamente” está
sendo tratado. Alguns DSEIs já faziam isso, outros não, e a SESAI está
articulando para o devido cumprimento da medida. Sugeriu que os DSEIs se
organizem para abrir um canal de atendimento. Mas que a União entende que
teria os 30 dias para viabilizar esse cumprimento. Salientou, por fim, que o plano
a ser elaborado levará esta questão materializada, além de contemplar a
melhora no atendimento onde ele ainda tem falhas. A consolidação está sendo
construída e a exequibilidade pode não estar sendo imediata hoje, mas está
sendo cumprida e viabilizada a partir da decisão proferida.
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Renan Sotto da CNDH destacou que vários coordenadores dos DSEIs
tinham divergência sobre esse tema e sugeriu a SESAI enviasse um ofíciocircular para todos os DSEIs, o que já seria um avanço nesse sentido. Dr.
Marcelo da AGU concordou e pediu para ouvir a SESAI a respeito.
Viviane afirmou que seria ideal a APIB encaminhar as denúncias
recebidas para a SESAI, para que os atendimentos fossem aprimorados e os
problemas minimizados. Abriu, então, a palavra para a SESAI. A SESAI pediu
o encaminhamento das denúncias para eles no nível central e para os gestores
locais. Sobre os aprimoramentos para cumprimento da decisão, a SESAI falou
que avaliaria a melhor maneira possível para entendimento e cumprimento da
decisão. Sugeriu o relato dos DSEIs sobre o atendimento a indígenas em terras
não-homologadas.
O coordenador de DSEI que está no Amazonas falou que todos os
coordenadores estão cientes da cautelar. E muitas comunidades já estão sendo
atendidas. Mas antes do fim da sua fala, a ligação caiu. Dando continuidade,
Fernando do DSEI de Pernambuco falou que eles prestam esse atendimento e
que cada distrito vai responder por suas aldeias. No Nordeste, o atendimento
já ocorreria.
Viviane reforçou que as denúncias de não atendimento devem ser
repassadas para o Governo Federal para o aprimoramento do atendimento. Em
seguida, passou a palavra para Luiza Garnelo, que sugeriu que essas
recomendações fossem apresentadas no plano nacional.
Viviane passou, então, para o outro ponto da pauta: as recomendações
adicionais dos consultores sobre o texto-base do plano. Ana Lúcia Pontes
iniciou sua fala, esclarecendo que as recomendações e sugestões a serem
apresentadas baseiam-se nos planos de contingência enviados para análise do
GT. Esclareceu também que cada consultor trataria de um eixo específico do
plano. Passou então a palavra para a Dra. Luíza Garnelo.
Luíza Garnelo abordou os marcos teóricos que orientaram as sugestões
dos pesquisadores. Luíza mencionou que estudos mostram que a ocorrência,
a gravidade e os desfechos favoráveis ou desfavoráveis de doenças estão
associados a determinantes sociais, tais como o acesso à alimentação, à
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educação, ao trabalho, à moradia, dentre outros. Assim sendo, a garantia do
direito à saúde não se limita à disponibilidade de acesso médico-sanitário. Luíza
ressaltou que a proteção dos territórios e a manutenção da alimentação são
fundamentais para a saúde dos povos indígenas. Sendo assim, esclareceu, os
consultores proporiam recomendações estruturadas em seis eixos.
Dr. Maurício Leite tratou do eixo 1: Promoção da Saúde e Prevenção da
COVID-19 nos territórios. Ele afirmou que a pandemia encontra um cenário
favorável à sua dispersão nos territórios indígenas, em comparação a outras
localidades, com condições sanitárias, de vida e saúde amplamente
desfavoráveis. Destacou o caráter evitável da vulnerabilidade indígena e suas
raízes nas relações violentas e assimétricas com não indígenas ao longo da
história. Assinalou também o caráter obrigatoriamente intersetorial das medidas
exigidas para a redução desta assimetria e das desigualdades que os atingem.
Recomendou, assim, que o Plano apresente medidas de contenção e
isolamento de invasores de modo a se evitar contato com os indígenas e o
deslocamento do componente para o Eixo Saúde. Apontou que não se trata de
conscientizar os indígenas ou restringir sua circulação, mas da presença ilegal
de madeireiros, garimpeiros e grileiros nos territórios indígenas e salientou a
importância de estratégias para contê-los e retirá-los.
Maurício também apontou para a necessidade de o plano prever a
participação indígena nas barreiras sanitárias e definir claramente seus
protocolos. Afirmou que o Plano deve prever a participação indígena na
definição de medidas de redução de riscos com os deslocamentos para outras
comunidades e centros urbanos, e que somente os indígenas podem definir
quais deslocamentos são prioritários. Também destacou que o Plano deve
prever fornecimento suficiente e regular de insumos para as comunidades e das
orientações para utilização de insumos de saúde para prevenção da COVID-19
nas comunidades. Ressalta que o Plano deve prever que estas e outras
orientações sejam feitas em formatos diversos e com tradução para as línguas
nativas. Por fim, Maurício ressaltou que o Plano deve prever a garantia do
acesso universal ao saneamento básico, para além do fornecimento de água
potável. Destacou que pesquisas científicas indicam que o acesso à água
potável e ao destino adequado dos dejetos ainda é amplamente desfavorável
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entre povos indígenas, em um quadro evitável e que aumenta a vulnerabilidade
indígena às infecções respiratórias.
Ainda sobre o mesmo eixo, a Dra. Inara Nascimento acrescentou a
importância da garantia de segurança alimentar e nutricional, como uma ação
no campo da saúde, e não somente da proteção social, como proposto no textobase do plano. Também enfatizou a importância dessa garantia para a
permanência dos indígenas em suas terras e salientou que não existe
segurança alimentar mínima e sim segurança ou insegurança alimentar. Inara
afirmou ser necessária a ampliação do componente com o apoio técnico e na
forma de insumos às atividades de produção de alimentos nos territórios
indígenas, Recomendou ainda o apoio à comercialização e ao escoamento de
produção, de forma segura, dos povos indígenas. Por fim, Inara aponta que o
modo como as atividades de distribuição de cestas e kits de alimentação
escolar é feita no Plano apresentado pela União em sete de julho é inadequada,
sendo necessária a descrição da cobertura alcançada de famílias e
estudantes., Indica que o Plano deve obrigatoriamente incluir o planejamento
da distribuição (com calendário), tanto em números absolutos como da
proporção de famílias e de estudantes de cada DSEI e Polo Base beneficiadas,
isto é, da cobertura atingida. Deve ser ainda definida a origem das cestas e/ou
kits, calendário de execução, recursos disponíveis e previstos e execução
orçamentária.

A

participação

indígena

nas

discussões

acerca

das

necessidades das comunidades e da composição das cestas e kits deve
também ser prevista no Plano.
Dra. Raquel Scopel da Fiocruz ao falar tratou do segundo eixo:
Participação Social e Controle Social. Salientou a importância dessa dimensão
ser incluída no plano de enfrentamento, haja vista que a participação social
pode contribuir na maior eficiência das ações planejadas e executadas no
território. Raquel salientou que a lei que institui o Subsistema de Saúde
Indígena garante a participação social por meio dos conselhos locais e distritais
e que é papel da SESAI fortalecer esses espaços. Raquel também ressaltou a
importância de se garantir a participação social nos comitês de crise, nos
conselhos municipais e estaduais, além de se criar comissão local nos polos
base com a participação de representantes dos conselhos locais e com
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representantes de CONDISIs, eleitos pelo pleno. Indicou a importância de se
retomar o Fórum de Presidentes de CONDISIs.
A próxima a falar foi a Dra. Mariana Malleronka, que tratou do terceiro
eixo: Articulação intergestores e intersetorial. Mariana destacou a importância
da articulação e integração de ações entre os entes federativos e da
uniformização de informações e documentos técnicos.
Dra. Luíza complementou salientando o duplo papel da SESAI de
coordenadora e executora da política de saúde indígena. Destacou que cabe à
SESAI articular e orientar tecnicamente as unidades públicas de saúde no
adequado atendimento aos povos indígenas e buscar a articulação com os
protocolos técnicos de atendimento pelas secretarias municipais e estaduais.
Luíza ressaltou ainda a necessidade de articulação interfederativa para a
integração e efetivação de ações de vigilância em saúde. Por fim, recomendou
o aprimoramento do acesso ao Sistema de Regulação (SISREG) e a
implementação de ações de combate ao racismo e à discriminação no
atendimento de indígenas em unidades públicas de saúde municipais e
estaduais.
Concluída sua fala, a Dra. Ana Lúcia Pontes passou a tratar do eixo 4:
Reorganização do trabalho da equipe de biossegurança. A proteção desses
trabalhadores em sua rotina profissional são fundamentais para garantir a
qualidade do atendimento e segurança dos profissionais. Ressaltou a
importância de que se pense especificamente nas necessidades e
especificidades das medidas para os Agentes Indígenas de Saúde. Ana Lúcia
recomendou quatro ações a esse respeito: (a) Segurança dos pacientes e
trabalhadores; (b) Qualificação e supervisão contínua dos trabalhadores; (c)
Reorganização de espaços e rotinas; e (d) Reorganização da composição e
perfil das equipes multidisciplinares.
No que se refere à segurança do paciente e dos trabalhadores, Ana Lúcia
Pontes sugeriu a elaboração de protocolo claro sobre uso, monitoramento e
insumos adequados para os diferentes ambientes (comunitário, polos base,
sede, Casai) de trabalho do Subsistema de Saúde Indígena. Também apontou
a necessidade de aquisição, disponibilização e estocagem de EPIs para todos
os profissionais (sobretudo, agentes indígenas de saúde) e a criação de
46

protocolo mais detalhado de testagem (rápido e RT-PCR) e sobre quarentena
de trabalhadores não-sintomáticos e sintomáticos, com rotinas mais rígidas
para evitar trabalhadores doentes e assintomáticos transmitirem a doença, bem
como protocolo sobre rotinas de limpeza e uso de insumos nos ambientes de
trabalho.
Ana Lúcia Pontes recomendou ainda a capacitação de todos os
profissionais em prevenção à COVID e em utilização correta de EPIs, bem
como sugeriu o monitoramento da situação de saúde desses profissionais,
inclusive em relação a sua saúde mental. Recomendou, ademais, a testagem
regular dos trabalhadores do Subsistema e a contratação de equipes
complementares, com perfil adequado para cada região.
Por fim, Ana Lúcia Pontes sugeriu a reorganização das rotinas dos
profissionais e dos espaços de atendimento, com a criação de protocolos e
estratégias de monitoramento para evitar aglomerações, estabelecimento de
locais de referência para o tratamento de indígenas infectados (como, por
exemplo, as UAPIs), e oferta, caso possível, de serviços de telemedicina.
Recomendou ainda a reorganização da composição e do perfil das equipes
multidisciplinares, a partir de perfis adequados e da definição clara de
atribuições de cada profissional.
Em seguida, Dra. Juliana Rosalen consultora ad hoc do CNDH
acrescentou a importância de abordar no plano a qualificação contínua dos
trabalhadores em todos os níveis. Destacou que a capacitação deve seguir um
cronograma com conteúdos específicos, responsáveis pela execução e
metodologia própria e adequada ao contexto da pandemia. Juliana sugeriu
ainda a construção de protocolos específicos de isolamento nas comunidades
pelos agentes de saúde no território.
O próximo consultor a falar, Dr. Andrey Cardoso da Fiocruz, tratou do
quinto eixo: Vigilância e Informação em Saúde. Foi mencionado que o Informe
Técnico poderia ser considerado uma alternativa de ponto de partida para a
reestruturação e aprimoramento da nova versão do Plano Emergencial a ser
proposto pelo Governo, já que é mais detalhado e indica caminhos mais
objetivos para o enfrentamento da pandemia. Sugeriu que o plano explicite, com
detalhes, as recomendações técnicas norteadoras das ações no campo, em
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qualquer

contexto

(ou

seja,

são

princípios

a

serem

seguidos,

independentemente das particularidades locais). Essas ações devem ser então
mais detalhadas e adaptadas nos planos distritais, a fim de atender às
especificidades locais. Recomendou-se abandonar a lógica de níveis de
resposta

anteriormente

proposta

e

adotar

o

conceito

de

cenários

epidemiológicos. Uma alternativa seria usar um conceito dicotômico, que
possibilita abandonar a ideia das situações de transmissão local versus
sustentada, passando a considerar a situação de confirmação de circulação
viral no território e sem confirmação de circulação viral no território. Acrescentou
que deve haver busca ativa de casos suspeitos com base em critérios clínicos,
e reforço da vigilância territorial com a participação comunitária. Andrey sugeriu
que os agentes de vigilância sejam treinados pela SESAI para detectar
precocemente casos suspeitos e recomenda usar o teste RT-PCR para
conformação diagnóstica. Também sugeriu se estabelecer um fluxo claro de
testagem e se investir na qualidade da informação para todos os níveis de
gestão, incluindo o local. Ressaltou que o acesso ao RT-PCR e ampla testagem
podem contribuir para superar a subnotificação de casos entre povos indígenas
e sugeriu a disponibilização de dados no menor nível de desagregação possível
para esse acompanhamento.
Por fim, Dr. Clayton da UNIFESP abordou o último eixo sugerido para o
plano, a saber, Assistência integral e diferenciada em áreas indígenas. Clayton
destacou a importância da definição de critérios para a ambiência e adequada
utilização de insumos. Ressaltou que, nas áreas remotas, o nível primário de
atendimento engloba o primeiro atendimento a urgências e emergências,
necessitando com frequência de condições para suporte a paciente graves até
o momento da remoção. Também recomendou que, no plano, as ações
relacionadas à estabilização e ao transporte de pacientes graves sejam
descritas. Também sugeriu a definição de critérios de isolamento e alimentação
dos pacientes infectados e de fluxos assistenciais claros para a adequada
prestação dos serviços. Nesse sentido, acrescentou ser importante o
estabelecimento de critérios e protocolos claros para manejo dos casos leves e
moderados, incluindo protocolos de tratamento a serem usadas. Acrescentou
que a orientação quanto à remoção de área deve ser clara para a equipe de
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campo. Também sugeriu orientações detalhadas para o funcionamento das
CASAIs e analisar a necessidade de redimensionamento das equipes
multidisciplinares para, em caso de aumento de casos de COVID-19, os demais
serviços assistenciais não serem prejudicados. Por fim, Clayton recomendou a
descrição clara das atribuições e da atuação das UAPIs, como uma potencial
estratégia para atendimento de indígenas em terras não-homologadas.
Dra. Mariana Maleronka solicitou, então, a palavra e reforçou a
importância de um detalhamento maior, no plano, das competências e da forma
de atuação dessas Unidades.
Em seguida, Ana Lúcia Pontes ressaltou que as contribuições do grupo
de consultores ad hoc foram realizadas em relação ao texto-base do plano e
agradeceu a oportunidade.
Viviane abriu, então, a palavra para os demais convidados. Dr. Renan
Sotto do CNDH disse se sentir contemplado com as sugestões dos consultores.
Semelhantemente, Dr. Wagner Vaz da DPU também não teve nenhuma
consideração a fazer. Dr. Alexandre Parreira do MPF registrou seus
agradecimentos a todos que colaboraram.
A palavra foi passada, então, à SESAI para suas considerações finais.
Rodrigo da SESAI informou que o órgão tomou nota de todas as contribuições
dos consultores e solicitou que, se possível, elas fossem encaminhadas por email para o devido aperfeiçoamento do plano de enfrentamento. Viviane
reforçou a importância desse envio para que aprimoramento do plano da forma
mais efetiva e completa possível.
Ana Lúcia Pontes esclareceu que a equipe está trabalhando em pouco
tempo, com dificuldades para elaborar um documento detalhado e com o devido
rigor científico que a equipe gostaria, diante disso está se organizando para
envio de subsídios. Nesse sentido, sugeriu que a SESAI informasse as
contribuições que gostaria de receber. Pediu, então, esclarecimentos a esse
respeito.
Luíza Garnelo reforçou a importância de se esclarecer essas demandas
e de se saber se a SESAI teria outras demandas não contempladas nas falas
dos consultores. Solicitou então que a SESAI informasse esses pedidos. Renan
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do CNDH reforçou a importância de a SESAI orientá-los, por meio de e-mail,
por exemplo, sobre o que seria consenso e o que não seria, para que os
consultores pudessem encaminhar suas recomendações a respeito dos
consensos.
Viviane esclareceu que a solicitação da SESAI era para o envio do
material já produzido, que os consultores haviam utilizado em sua exposição na
reunião passada e nesta reunião. O objetivo seria consolidar o plano da forma
mais fiel e robusta possível. O envio das contribuições por escrito facilitaria esse
trabalho, mas não seria obrigatório. Os consultores poderiam ficar à vontade
nessa tomada de decisão. Viviane agradeceu a dedicação de todos e passou a
palavra novamente para a SESAI. Rodrigo disse concordar com a fala da
coordenadora.
Viviane passou, para os encaminhamentos finais da reunião. O primeiro
ponto foi a apresentação do modelo de plano de enfrentamento que o Governo
Federal sugeria apresentar. O modelo foi pensado para facilitar a leitura e o
monitoramento de sua execução. Ele teria, então, os seguintes componentes:
Introdução, que trataria da contextualização do plano, Objetivos (geral e
específicos) e Execução por objetivo específico. Dentro da seção Execução,
cada objetivo seria apresentado em seu eixo temático, com descrição de metas,
indicadores, resultados alcançados, cronograma de execução por meta e
responsável, e plano de aplicação de recursos orçamentários-financeiros. Essa
mesma lógica seria aplicada para a seção seguinte do plano: Monitoramento.
Por fim, a última parte do plano traria um breve histórico de sua construção e o
apontamento sobre os consensos e os dissensos sobre os principais
componentes do plano. Ao final, o plano seria composto por anexos.
Viviane abriu, então, para a contribuição dos participantes do GT. Renan
Sotto do CNDH perguntou se os técnicos se sentiam confortáveis com esse
modelo de plano. Viviane ressaltou que o Governo Federal estava de acordo
com a proposta apresentada. Ana Lúcia Pontes pediu esclarecimentos sobre a
concepção de consensos e dissensos, particularmente quanto a orientações
técnico-científicas. Marcelo da AGU informou que essa concepção seria
construída conjuntamente. Renan Sotto complementou que o objetivo seria
apontar quais das contribuições dos consultores teriam sido acatadas pela
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União, o que seria consenso, ou não, o que seria considerado dissenso. Renan
pediu ainda que a SESAI apresentasse quais recomendações seriam consenso
de forma antecipada e sugeriu que os técnicos avaliassem a proposta de plano
após a reunião e retornassem com suas sugestões na reunião seguinte, na
sexta-feira.
Ana Lúcia Pontes então destacou se houvesse discussão sobre os
termos das recomendações, portanto, seria fundamental que fosse enviado
documento dos consultores e informou que avaliaria com os colegas essa
possibilidade. Luíza Garnello concordou com ela e falou que enviaria por escrito
as proposições deles.
Viviane reforçou a importância desse envio, dado que a elaboração do
plano pelo Governo Federal dependia dessa resposta.
Viviane apresentou, por fim, o último encaminhamento, isto é, o
calendário das próximas reuniões. Reforçou que o tema da próxima reunião
será proteção territorial.
Sem novas solicitações de fala, Viviane encerrou a reunião às 19:07h,
agradecendo a todos pela participação.
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Quarta Reunião do Grupo de Trabalho sobre o Plano de Enfrentamento à
COVID-19 para Povos Indígenas Brasileiros no âmbito da ADPF 709

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Aos 31 dias do mês de julho do ano de 2020, às 14:40 horas, teve início a
Quarta Reunião do Grupo de Trabalho sobre o Plano de Enfrentamento à
COVID-19 para Povos Indígenas Brasileiros no âmbito da ADPF 709, com
participação de representantes de órgãos governamentais, de órgãos
independentes e da sociedade civil, por videoconferência, através da
ferramenta ZOOM, com duração aproximada de 3h30min horas, com a seguinte
pauta:
1.
2.
3.
4.

Boas vindas (Coordenação do GT)
Avaliação da memória da 3ª Reunião
Retorno da SESAI quanto à solicitação do CNDH
Apresentação das ações do Governo Federal sobre o tema Proteção
Territorial
5. Contribuições dos consultores ad hoc sobre o tema
6. Encaminhamentos
Estiveram presentes os seguintes convidados:
Nome
Damares Regina Alves
Adriana
Aguinaldo Terena
Ailson do Santos (Ysso Truká)
Alexandre Guimarães
Ana Lucia Pontes
Antônio Fernando da Silva
Armando Cardoso
Audimar Rocha
Carina Lellis
Carla Mioto Niciani

Representação
Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos
Representante DSEI MA
Secretário Executivo do CONDISI de Mato Grosso do
Sul
Presidente Geral dos CONDISI Indicado da APIB
Ministério Público Federal 6ª CCR
ENSP/Fiocruz – Abrasco
Coordenador do DSEI Pernambuco
Coordenador do DSEI Ceará
Coordenador do DSEI Cuiabá
Assessora do Min. Luís Roberto Barroso
Coordenador DSEI Alto Rio Purus
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Carmem Pankararu
Clayton de Carvalho Coelho
Cleidiane Carvalho
Coronel Magioli
Daianne Veras Pereira
Danielle Cavalcante
Dannytha Camara
Dayanna Fagundes
Emmanuel Bohrer Jr
Esequiel Roque
Eunice Antunes Kerexu
Gildo Pinheiro
Haroldo Pontes
Idnilda Obando
Iglê Monte
Ivaldo José da Silva
João Henrique
João Lança
Jorge Oliveira Duarte
Josiê de Assis Brasil Gonzalez
Jovânio Normando Vilagelin
Junior Hekurari Yanomami
Karoline Souza
Katukina
Kennedy
Kleber Carvalho França
Lazaro Marinho Aguiar
Leandro Almada
Leslie Nelson Jardim Tavares
Luiz Eloy Terena
Luiz Tagliani
Luiza Pataxó
Luscleide Nazareno Mota
Maíra de Paula Barreto Miranda
Marcelo Carvalho Santos
Marcio
Neto Pitaguary
Nolita Cortizo
Priscila Ribeiro da Cruz
Raquel Scopel
Renan Sotto
Ricardo Lopes Dias
Ricardo Sergio dos Anjos
Ricardo Ventura Santos
Ricardo Weib Tapeba

Sindicato dos trabalhadores da saúde indígena
UNIFESP
Coordenadora do DSEI Tapajós
Chefia de Operações Conjuntas do MD
Coordenadora Substituta FPEA Awa/CGIIRC/FUNAI
Consultora do CONASS
Representante SEAS/SEGOV
Coordenação Indígena SNPIR/MMFDH
Assessor Técnico SESAI
Secretário Adjunto SNPIR/MMFDH
Coordenação executiva da APIB
Secretário Executivo CONDISI/PE
Representante do CONASS
Coordenadora da FPE Vale do Javari - FUNAI
Coordenador do DSEI Alto Rio Jururá
Coordenador DSEI AL e SE
Vice Presidência da República
SNPG/MMFDH
Coordenador do DSEI Vale do Javari
Assessora Jurídica do DEAMB/SESAI
Presidente do CONDISI ARN
Presidente do CONDISI YANOMAMI E YE´KUANA
Secretária executiva do CONDISI ARP
CGIRC - FUNAI
Secretário Executivo do CONDISI
Coordenador-Geral de Monitoramento da SEAF/MAPA
Coordenador DSEI Kaiapó do Pará
Diretor de Operações da SEOPI/MJSP
Coordenador de Operações de Fiscalização -IBAMA
Advogado da APIB
Coordenador do DSEI Porto Velho
Coordenadora do DSEI Bahia
Chefe da DIASI do DSEI/TO
Secretária Adjunta SNPG/MMFDH
Representante da AGU
FUNAI
CONDISI Ceará
ICMBIO
CGIRC - FUNAI
Pesquisadora, Fiocruz/MS
CNDH
CGIRC - FUNAI
Coordenador do DSEI Minas Gerais e Espírito Santo
Pesquisador Fiocruz
APOINME/APIB
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Roberto Wagner Bernardes
Rodrigo Santana
Selma Cristina Vieira Rodrigues
Tarcio Pimentel
Tem. Cel. Av. Rômulo Amaral
Valter Viana
Viviane Petinelli
Wagner Wille Vaz

Coordenador DSEI Amapá e Norte do Pará
Diretor do DEAMB e Secretário Substituto da SESAI
Chefe da DIASI DSEI Interior Sul
Coordenador DSEI Leste de Roraima
Gabinete de Segurança Institucional/PR
Coordenador DSEI Litoral Sul
Secretária-Executiva Adjunta do MMFDH
Defensor Público Federal - DPU

A reunião teve início com as boas-vindas, pela Secretária-Executiva
Adjunta do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos – MMFDH,
Viviane Petinelli, coordenadora do GT, a todos os participantes. Viviane
reforçou as regras sobre a dinâmica da reunião, acordadas no primeiro
encontro, como segue:
1. Início da reunião às 14:40h (após tolerância de 10 minutos do horário
agendado);
2. Tema da 4ª reunião: Proteção territorial;
3. Reunião de caráter analítico e propositivo, com discussões a partir de
texto-base previamente acordado;
4. Solicitação de fala por meio da ferramenta “Levantar a mão”;
5. Tempo de fala solicitada de até 5 (cinco) minutos por convidado;
6. Até 3h 30 min por reunião (Término previsto para às 18:10h);
Ela reforçou ainda a importância de todos os participantes se
identificarem, com nome completo e vínculo institucional/ profissional, no chat
da plataforma, para fins de elaboração da lista de presença da reunião.
Em seguida, Viviane passou para o item 2 da pauta: avaliação da memória
da 3ª reunião do GT. Ela perguntou se alguém tinha alguma consideração e
solicitação a fazer em relação ao documento. Ana Lucia Pontes comentou que
o grupo de consultores tinha algumas sugestões de alteração e perguntou se
devia comentá-las ou encaminhá-las por e-mail. Viviane solicitou que fossem
enviadas por e-mail, de modo a aproveitarem melhor o tempo de reunião. Ela
acrescentou, ainda, que todos poderiam enviar, por e-mail, suas sugestões,
caso desejassem.
Antes de passar para o ponto seguinte da pauta, Viviane agradeceu as
contribuições da Fiocruz e ABRASCO enviadas por e-mail pelo Dr. Eloy,
advogado da APIB.
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Em seguida, passou a palavra para a equipe da SESAI para dar retorno
sobre o encaminhamento da reunião anterior a respeito da comunicação a
todos os DSEIs sobre o atendimento aos indígenas de terras não-homologadas
e urbanos, quando da negativa de atendimento do SUS geral.
Rodrigo da SESAI informou que foi elaborado ofício-circular para envio a
todos os DSEIs, informando das determinações da cautelar quanto ao
atendimento imediato dos indígenas de terras não-homologadas e urbanos,
sem prejuízo dos demais atendimentos já realizados pelos Distritos. Renan
Sotto do CNDH agradeceu o envio e informou que assim os trabalhos serão
facilitados.
Viviane passou, então, para o próximo ponto de pauta: a discussão sobre
a proteção territorial no plano de enfrentamento à COVID-19. A palavra foi
concedida para a Fundação Nacional do Índio – FUNAI.
Ricardo da FUNAI iniciou sua fala destacando o trabalho das Bases de
Proteção Etnoambientais – BAPEs e as adequações e ampliações dos
trabalhos nelas feitos no enfrentamento da Covid-19. Ricardo salientou os
protocolos aplicados aos profissionais das BAPEs. Os servidores ficam 14 dias
de quarentena em uma casa antes de se dirigirem às BAPEs. Ricardo
mencionou ainda o envio de plano de barreiras sanitárias para povos indígenas
isolados e de recente contato, no qual foram identificadas oito Terras Indígenas,
das apontadas na ADPF 709, que estavam sem coberturas efetivas. Ricardo
salientou que essas Terras estão priorizadas para implantação das BAPEs no
plano e outras serão acrescentadas em um segundo momento. As novas bases
já começaram a ser implantadas. Desde março, ressaltou, a FUNAI tem
trabalhado com ações de combate à Covid-19 e tem alcançado resultados
satisfatórios.
Márcio da FUNAI complementou que o órgão já implantou 229 barreiras
em terras indígenas e ressaltou a importância de outros órgãos para o
adequado e efetivo funcionamento delas. Márcio salientou que a FUNAI não
apresenta poder de polícia e, por isso, depende da parceria com órgãos de
segurança pública nas barreiras. A FUNAI identifica os ilícitos por meio de seu
Centro de Monitoramento Remoto, qualifica as informações recebidas e
repassa aos órgãos parceiros para realizar atividades de combate a ilícitos.
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Em seguida, Daianne Veras da Frente de Proteção Etnoambiental da
FUNAI no Maranhão destacou a importância de promover ações de
conscientização dos moradores do entorno das Terras Indígenas sobre os
direitos indígenas, para além da implantação das barreiras sanitárias.
Acrescentou que as barreiras não devem ser somente um ponto fixo de controle
e orientação, mas também de monitoramento das Terras Indígenas. Daianne
relatou que, nas Bases, eles higienizam todo e qualquer material que entra nas
aldeias e ressaltou a importância das articulações com os demais órgãos da
administração pública com poder de polícia e segurança para sua efetividade.
Destacou, por fim, a importância da definição de estratégias para a adequada
atuação do corpo policial nas barreiras.
Viviane agradeceu a explanação da FUNAI e passou a palavra para o
Leandro Almeida da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da
Justiça e Segurança Pública – MJSP. Leandro agradeceu a participação na
reunião e informou estar em curso o planejamento de ações de desintrusão nas
Terra Indígenas Yanomami. Acrescentou que todos os órgãos públicos
envolvidos estão em diálogo e a atuação conjunta será voltada principalmente
para a quebra do fluxo das atividades ilegais de garimpo. A operação será
composta por fases sequenciais, que buscarão evitar o contato dos invasores
com os indígenas, bem como dos próprios agentes de segurança com eles.
Viviane agradeceu a fala do Leandro e passou a palavra para o delegado
Teixeira da Polícia Federal – PF. Teixeira ressaltou que a PF atua conforme as
demandas dos demais órgãos de proteção das Terras Indígenas e que atuarão
na operação de desintrusão nas terras Yanomamis.
A palavra foi passada, então, para o Coronel Maglioli do Ministério da
Defesa – MD. Ele abordou as operações da Forças Armadas voltadas para a
proteção territorial. Maglioli destacou que, desde março, as Forças Armadas
têm atuado na Operação Covid-19. Também estão atuando na Operação Verde
Brasil 2, que contempla ações preventivas e de combate a desmatamentos e
queimadas na Região Amazônica. Maglioli ressaltou, ademais, que, para
cooperar com outros órgãos, as Forças Armadas precisam estar amparadas
pela legislação, e em grande medida, a legislação já tem dado esse amparo.
Por sua vez, para novas ações, é necessária edição de atos normativos. Por
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fim, Maglioli salientou que o MD está atuando, junto aos demais órgãos, no
planejamento e implementação das ações para povos indígenas decorrentes
da ADPF 709.
Viviane passou, então, a palavra para Leslie do IBAMA. Leslie informou
que o órgão tem o poder de polícia ambiental e atua no combate a crimes
ambientais, dentre eles, em Terras Indígenas. Ressaltou que o IBAMA tem
atuado prioritariamente nos estados do Mato Grosso, Pará e Amazonas, onde
tem desmobilizado atividades de desmatamento e garimpo com destruição de
equipamentos e aplicação de embargos. Leslie salientou que, embora o órgão
ainda careça de força de trabalho ampliada para novas e mais intensas ações,
eles têm envidado esforços para superar esse gargalo. Ele relatou ainda a
dificuldade do órgão no atendimento de número expressivo de decisões
judiciais, que comprometem o planejamento e prejudicam as ações em
execução pelo órgão. Por fim, Leslie ressaltou que o IBAMA tem atuado não só
nas Terras Indígenas, mas também em seu entorno, e tem priorizado e
intensificado suas ações de fiscalização.
Em seguida, Nolita do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade – ICMBIO agradeceu a oportunidade e informou que, no que
compete ao ICMBIO, foi elaborado e está em execução um plano de restrição
e contingência de acesso às Unidades de Conservação Federal. Nas Unidades
onde existem Terras Indígenas, a proteção tem sido feita pelos agentes do
órgão. Nolita ressaltou ainda as demais ações de combate ao desmatamento,
garimpo ilegal, queimadas e incêndios que o órgão tem desenvolvido e
executado ao longo da pandemia.
Concluídas as falas governamentais, Viviane abriu para os convidados
externos para suas contribuições e passou inicialmente a palavra ao Sr. Eloy
da APIB.
Eloy salientou que o tema Proteção Territorial no plano de enfrentamento
deve-se referir aos povos indígenas em geral, sem incluir os povos isolados e
de recente contato. Ressaltou que a APIB discorda da concepção de barreiras
sanitárias da FUNAI e não vê as BAPEs enquanto barreiras sanitárias.
Destacou que a estrutura física das Bases é importante, mas não é suficiente.
Sugeriu a apresentação no plano das 229 barreiras mencionadas pela FUNAI,
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de modo a apontar se abrangem apenas indígenas isolados ou todos os demais
indígenas. Eloy recomendou ainda que o plano de enfrentamento mencione as
formas de superar as limitações apresentadas pela FUNAI e demais órgãos na
proteção dos territórios indígenas. Agradeceu as informações fornecidas pela
PF sobre as ações previstas para a TI Yanomami e solicitou que, no plano,
apresente-se um cronograma do plano de desintrusão com a sinalização das
Terras Indígenas que tem ações previstas, sem ferir, porém, o sigilo das
operações.
Com relação à fala do Coronel Maglioli, Eloy destacou a importância do
planejamento e sugeriu que as Forças Armadas assumam gradativamente as
barreiras de contenção que os próprios indígenas têm construído, uma vez que
possuem equipamento e treinamento para realizar essas ações.
Delegado Teixeira comentou que o plano de desintrusão ainda se
encontra em fase de elaboração e que contemplará sete Terras Indígenas.
Viviane passou, então, a palavra para o Sr. Ysso Truká. Ysso Truká
externou sua preocupação com a fala da FUNAI sobre as 229 barreiras.
Solicitou que a lista delas fosse disponibilizada e elas fossem descritas.
Também solicitou que as demais barreiras a serem implantadas fossem
apresentadas. Ysso Truká relatou que a maioria das barreiras que ele tem
conhecimento foi construída pelos próprios indígenas e reforçou sobre a
importância do Estado assumir essas barreiras devido às ameaças sofridas por
indígenas que fazem barreiras. Ysso Truká ressaltou ainda que a cautelar fala
em ações de remoção de invasores de Terras Indígenas e que elas devem ser
apresentadas no plano, com prazo de execução. Salientou que o plano deve
contemplar as ações para outros povos não-contemplados até o momento e
solicitou mais detalhamento sobre o plano.
Viviane agradeceu a fala do Sr. Ysso Truká e informou que a lista das
barreiras foi disponibilizada no chat da plataforma. Passou, então, a palavra
para o Sr. Antônio Fernando do DSEI Pernambuco. Antônio relatou que, na sua
região, as barreiras foram construídas de forma comunitária e contam também
com a participação dos profissionais de saúde.
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Viviane reforçou a importância dessa atuação conjunta entre Poder
Público e comunidades indígenas e passou a palavra para o Coronel Maglioli.
Maglioli reforçou que o plano não é de intenções e sim de ação, e ressaltou que
o MD tem atendido aos diversos pedidos dos órgãos públicos, citando, como
exemplo, as solicitações da FUNAI.
A palavra foi passada para o Dr. Wagner Vaz da DPU. Wagner destacou
a importância dos planos de desintrusão contarem com a participação de
indígenas e sugeriu que a União inclua lideranças indígenas na discussão
desses planos. Citou a emenda de guerra para enfrentamento das questões de
saúde e seus reflexos e recomendou o plano contemple o aporte financeiro para
o enfrentamento da pandemia. Ressaltou, por fim, que essa é uma
oportunidade para que os órgãos federais se fortaleçam para o pós-pandemia.
Cleidiane do DSEI/RT contextualizou sua fala em cima da Região que o
DSEI/RT atua. Segundo ela, no Território da Mundurukânia existem cerca de
cinquenta garimpos e que todos estão em plenas atividades minerais, tornando
assim, o fluxo de pessoas indígenas e não indígenas bastante intensa no
território. Frisou que a equipe do DSEI/RT implantou uma barreira sanitária em
uma das aldeias que tem área garimpeira, porém, não houve êxito, pois, a
equipe de saúde do DSEI estava sofrendo constantes ameaças, tanto por
garimpeiros não indígenas como por garimpeiros indígenas. Por questão de
segurança da equipe de saúde, o DSEI/RT retirou a barreira sanitária. Sendo
assim, a mesma perguntou à FUNAI se o Órgão tem algum a planejamento
para dar suporte às equipes de saúde dos DSEI’s, afim de garantir a segurança
das mesmas em área de conflitos.
Agnaldo Terena reforçou a importância da participação das Forças
Armadas no fortalecimento das barreiras de proteção territorial e solicitou o
apoio da FUNAI no fornecimento de EPIs e alimentação para quem atua nas
barreiras.
Viviane agradeceu a fala do Agnaldo e passou a palavra para Weibe
Tapeba. Weibe reforçou a fala de Eloy sobre a importância de uma
apresentação mais detalhada do plano de enfrentamento nas reuniões.
Salientou que o plano deve ser desenvolvido pelo Estado Brasileiro e espera
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que, na reunião seguinte, as ações mais detalhadas sejam apresentadas para
as contribuições das lideranças indígenas.
Viviane informou que o plano consolidado será enviado no início da
próxima semana para que todos se debrucem e contribuam. Passou, então, a
palavra para o coordenador do DSEI Vale do Javari.
Jorge relatou que as BAPEs e as barreiras sanitárias são construções
distintas no Vale do Javari. Na região, as BAPEs protegem indígenas isolados
e de recente contato.
Márcio da FUNAI informou que as barreiras são, em sua maioria,
construídas por indígenas e apoiadas pela FUNAI. Salientou ainda que a
configuração delas varia por território, de modo que algumas são coordenadas
pela FUNAI e outras contam com seu apoio. A FUNAI apoia com barraca,
cadeiras, EPIs, entre outros equipamentos e insumos.
Em seguida, a palavra foi passada para o Dr. Alexandre do MPF.
Alexandre agradeceu a participação de todos os órgãos voltados para proteção
das terras indígenas. Reforçou os argumentos do Sr. Eloy de que a União deve
planejar a desintrusão das terras indígenas. Destacou que a proteção territorial
deve ser prioridade, dado a pandemia de Covid-19. Alexandre reforçou ainda
que a OIT 169 estabelece que as relações dos indígenas em seu território
devem ser respeitadas. O direito de posse da terra indígena é coletivo e faz
parte da essência da comunidade. Alexandre destacou que invasores colocam
em risco a saúde de povos indígenas e citou o caso Yanomami como exemplo
da importância da proteção da terra. Alexandre ressaltou que a omissão do
Estado Brasileiro poderá ensejar a responsabilização internacional do Brasil e
reforçou a necessidade de participação dos povos indígenas nesse processo.
Por fim, destacou a importância do diálogo institucional com os órgãos locais,
inclusive o MPF, para o planejamento das ações locais, com participação
indígena.
Antes de passar a palavra para outro participante, Viviane informou que a
Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Sra.
Damares Alves, encontrava-se na reunião como ouvinte. Passou, então, a
palavra para a Dra. Ana Lúcia Pontes da Fiocruz.
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Ana Lúcia Pontes retomou a fala da Dra Luiza Garnelo na reunião anterior
sobre o marco dos determinantes sociais na discussão da saúde dos povos
indígenas, que estão na base da formulação das ações de promoção da saúde
e da intersetorialidade, e destacou que esse tema é um exemplo disso.
Ressaltou assim a intrínseca relação entre saúde e proteção dos territórios
indígenas, que não é um debate novo, e ela remeteu à 1ª. Conferência Nacional
de Proteção à Saúde do Índio, de 1986, parte da 8ª Conferência Nacional de
Saúde, e leu trecho do relatório dessa conferência que explicita que saúde
indígena está relacionada com relação com a sociedade nacional, ocupação de
seus territórios e adjacências, a posse territorial e integridade dos
ecossistemas. Destacou que sabemos que as invasões ilegais vão impactar na
saúde de diferentes formas. Sabemos que garimpo e desmatamento causam
doenças pela contaminação de aguas, solos e do ar, por outro lado, a
destruição causada afeta a sustentabilidade das comunidades, pois impacta
nas condições de caça, pesca e produção de alimentos. Ademais provocam
situações conflituosas e de violência, e há de se retomar que invasores em
terras indígenas historicamente foram responsáveis por epidemias, como a
malária, e portanto podem introduzir a Covid-19 em territórios indígenas. Ana
Lucia Pontes reforçou a necessidade de que as instituições envolvidas na
proteção territorial, tenham protocolos de segurança de seus trabalhadores
para não transmitirem a Covid-19, particularmente aqueles que irão transitar
nas terras indígenas, com treinamento e monitoramento do uso de EPIs.
Destacou

a

importância

da

testagem

daqueles

que

transitam,

preferencialmente por RT-PCR, por conta da transmissão da Covid-19 por
assintomáticos. Salientou ainda que as barreiras sanitárias devem contemplar
não só o controle de fluxo de pessoas, mas também ações de comunicação.
Ressaltou, por fim, que se apresenta no plano que as barreiras farão a
identificação de casos suspeitos e de sintomáticos, e portanto é fundamental
pensar em como essas informações de saúde serão integradas nos sistemas
de informação da Sesai e do SUS, e como serão divulgados.
Viviane passou, em seguida, a palavra para o Sr. Junior do CONDISI
Yanomami. Junior destacou que os povos Yanomamis isolados estão muito
próximos a garimpeiros. Falou que o Exército fez operação, mas não houve
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punição e que a punição é imprescindível para que os invasores não retornem
mais. Junior salientou ainda que espera que o planejamento seja aplicado o
mais rápido possível, porque a terra é muito grande para fiscalização somente
pela FUNAI.
Sra. Kerexu da APIB externou sua preocupação em relação às Terras
Indígenas na Região Sul do país. Relatou que a maioria delas não é
homologada e está com surto de contaminados, além de experimentarem
conflitos com fazendeiros, granjas e frigoríficos. Solicitou atenção especial na
implantação de barreiras para os estados da região e na proteção das Terras
Indígenas não-homologadas. Sugeriu, por fim, que o plano contemple proposta
de aporte financeiro para a realização das desintrusões.
Novamente, a palavra foi passada para o Sr. Ysso Truká que solicitou
atenção especial para os povos indígenas de Minas Gerais. Relatou que
existem 14 povos no estado, dentre eles, os Maxacalis. Pediu que os órgãos
públicos relatassem as ações para esse povo na próxima reunião.
Delegado Teixeira da PF comentou, mais uma vez, sobre as ações de
desintrusão. Reforçou que a decisão do Ministro Barroso será cumprida e que,
com a pandemia, a grande preocupação dos órgãos envolvidos consiste na
importância de se garantir a segurança da saúde dos indígenas, ao se evitar a
transmissão da Covid-19 e a contaminação. Afirmou, por fim, que essas ações
são prioridades para a PF.
Carmem Pankararu falou da importância da articulação dos órgãos que
atuam com povos indígenas, uma vez que a Covid veio se somar a outros
problemas que os povos indígenas enfrentam no país. Comentou ainda sobre
a dificuldade de operacionalização de barreiras e sobre os problemas de
regresso de indígenas das cidades. Citou a dificuldade de limitar a saída dos
indígenas

de

suas

comunidades

para

sacar

benefícios

sociais

e

previdenciários. Sugeriu constar, no plano, ação para levar o atendimento
bancário e previdenciário para mais próximo das terras indígenas para evitar o
fluxo contrário dos indígenas para a área urbana e evitar contaminação.
Sugeriu, por fim, articulação com as polícias dos municípios para garantir a
segurança das barreiras sanitárias e reforçou a necessidade de alimentação
das pessoas que atuam nas barreiras sanitárias.
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Em seguida, Eloy Terena fez uma reinvindicação em nome da APIB.
Solicitou que, para o monitoramento do plano, o governo federal reative o
Fórum de Presidentes dos CONDISIS. Também solicitou que o plano
consolidado seja disponibilizado com 24 horas de antecedência, no mínimo, da
última reunião.
Viviane informou que o plano será enviado a todos no dia 5 pela manhã
para avaliação e comentários na última reunião, no dia 06 de agosto. Passou,
então, a palavra para o Lázaro do DSEI Kaiapó Pará.
Lázaro destacou que é importante a responsabilização não só de quem
faz, mas de quem apoia a prática garimpeira ilegal dentro das terras indígenas.
Existem indígenas contra e indígenas a favor dessa prática. Salientou ainda
que, quando as ações de retirada são executadas, deve-se pensar em
alternativas de garantia de segurança alimentar dos indígenas que vivem do
garimpo. Citou, como exemplo, ações de fomento à extensão rural de povos
indígenas.
Leslie do IBAMA reafirmou que as ações de controle vêm ocorrendo de
forma frequente. Mas que constantemente eles têm que refazer as intervenções
por questão de retorno dos garimpeiros para os locais já desmobilizados.
Concordou que a integração das políticas públicas é importante para que as
reincidências sejam minimizadas e/ou não ocorram mais.
Novamente, Viviane abriu a palavra para os consultores ad hoc. Ana Lucia
Pontes falou que não tinham mais contribuições. Viviane passou a palavra,
então, para Renan Sotto do CNDH.
Renan ressaltou que as ações de desmobilização de equipamentos
devem constar no plano e que a questão do monitoramento deve ser estrutural.
Salientou que o monitoramento é fundamental inclusive para o pós-pandemia e
que pode evitar novas ações judiciais.
Viviane agradeceu as contribuições e perguntou se mais alguém gostaria
de falar.
Agnaldo Terena reforçou novamente a importância da participação das
organizações indígenas na elaboração do plano. Sugeriu sua participação ao
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menos na última reunião para validar o plano. Falou, por fim, que achava
legítima a reativação do Fórum de Presidentes de CONDISIS.
Viviane ressaltou que não havia problema em convidar lideranças
indígenas para a reunião final, pois a colaboração delas é de extrema
importância.
A representante do DSEI Alto Rio Juruá destacou sua preocupação com
a movimentação de indígenas de recente contato e pediu orientações sobre as
formas de abordá-los.
Viviane passou a palavra para FUNAI, que afirmou ter elaborado protocolo
para a aplicação nas estruturas físicas montadas enquanto barreiras. Viviane
pediu que os contatos da FUNAI fossem disponibilizados no chat para a
continuidade da conversa.
Não havendo mais considerações sobre o tema “Proteção Territorial”,
Viviane passou para o último ponto da pauta: os encaminhamentos. Informou
que, na reunião anterior, o CNDH e os consultores ad hoc ficaram de avaliar e
contribuir para a estrutura do plano de enfrentamento. Após uma rápida
explicação sobre a estrutura proposta pelo Governo Federal, passou, então,
palavra para eles.
Ana Lucia Pontes reforçou a solicitação de Eloy Terena de que o plano
fosse enviado com pelo menos 24 horas de antecedência.
Viviane propôs então enviar o plano com a estrutura apresentada e, na
última reunião, em se havendo discordâncias, alterações poderiam ser feitas.
Renan Sotto informou que eles avaliariam o plano consolidado para a última
reunião do Grupo de Trabalho.
Para finalizar, Viviane apresentou novamente o cronograma das últimas
duas reuniões e salientou que a próxima terá como tema as ações de
segurança alimentar para povos indígenas.
Em seguida, Viviane agradeceu a participação de todos e declarou a
reunião encerrada às 17:56h.
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Quinta Reunião do Grupo de Trabalho sobre o Plano de Enfrentamento à
COVID-19 para Povos Indígenas Brasileiros no âmbito da ADPF 709

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Aos 04 dias do mês de agosto do ano de 2020, às 14:40 horas, teve início
a Quinta Reunião do Grupo de Trabalho sobre o Plano de Enfrentamento à
COVID-19 para Povos Indígenas Brasileiros no âmbito da ADPF 709, com
participação de representantes de órgãos governamentais, de órgãos
independentes e da sociedade civil, por videoconferência, através da
ferramenta ZOOM, com duração aproximada de 4 horas, com a seguinte pauta:
1. Boas-vindas (Coordenação do GT)
2. Avaliação da memória da 4ª Reunião
3. Apresentação das ações do Governo Federal sobre segurança
alimentar e renda
4. Contribuições dos convidados e consultores ad hoc sobre o tema
5. Retorno quanto ao povo Maxacali (MG)
6. Encaminhamentos
Estiveram presentes os seguintes convidados:
Nome
Alberto José Braga
Alexandre Borges
Alexandre Guimarães
Alexandre Silveira
Ana Lucia Pontes
André Leandro Sucupira
Antônio Fernando da Silva
Armando Cardoso
Benicio José de Lima Junior
Bruno Cordeiro
Bruno Costa e Silva
Carina Lellis
Celso Xucuru Cariri
Claudio Badaró

Representação
Coordenador DSEI Maranhão
Presidente do CONDISI MG/ES
Ministério Público Federal 6ª CCR
Ministério da Justiça e Segurança Pública
Pesquisadora Fiocruz e ABRASCO
Coordenador Regional da FUNAI/CRMG-ES
Coordenador do DSEI Pernambuco
Coordenador do DSEI Ceará
Secretário Executivo do CONDISI - AL/SE
Diretor Conab
Chefe da Assessoria do PNAE do FNDE
Assessora do Min. Luís Roberto Barroso no STF
Presidente do CONDISI AL/SE
Assessor da Presidência da FUNAI
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Cleidiane Carvalho
Coronel Magioli
Dannytha Camara
Dayanna Fagundes
Dayse Starling
Diracy Betânia
Dr. Willian

Coordenadora do DSEI Tapajós
Representante do Ministério da Defesa
Representante SEAS/SEGOV
Coordenação Indígena SNPIR/MMFDH
Juíza Auxiliar CNJ
Superintendente de Abastecimento Social da Conab
Ministério da Cidadania
Departamento de Compras Públicas do Min.
Elisângela Sanches Januário
Cidadania
Emmanuel Bohrer Júnior
Assessor Técnico do Gabinete - SESAI
Esequiel Roque do Espírito
Secretário Adjunto SNPIR/MMFDH
Santo
Eunice Kerexu
Coordenadora executiva - APIB
DMESP do Ministério da Educação
Fabricio Storani de Oliveira
Gildo Pinheiro
Secretário Executivo CONDISI/PE
Gustavo Lund Viegas
GECAF da Conab
Iglê Monte
Coordenadora do DSEI-ARJ
Inara do Nascimento Tavares Instituto Insikiran / UFRR - ABRASCO
Iracema Gonçalves
Coordenadora de Direitos Sociais da FUNAI
Ivaldo José da Silva
Coordenador DSEI AL e SE
João Henrique
Vice Presidência da República
Joice dos Santos Aleixo
Secretária Executiva CONDISI/DSEI Vilhena
Jovânio Normando Vilagelin Presidente do CONDISI ARN
Juliana Braga
Secretaria Executiva CONDISI Potiguara
Junior Hekurari Yanomami
Presidente CONDISI YANOMAMI E YE´KUANA
Karina Sauczuk Belardo
Nutricionista DIASI, DSEI LSUL/SESAI/MS
Silva
Karine Berbigier Ribas
Assessorar CONJUR/do Min. da Cidadania
Superintendente de suporte à agricultura familiar da
Kelma Cruz
Conab
Kleber Carvalho França
SEAF/MAPA
Lázaro Marinho Aguiar
Coordenador do DSEI Kaiapó do Pará
Luiz Eloy Terena
Advogado da APIB
Luiz Jupiter
DEMAS/SE/MS
Estagiária do Gab. do Min. Luís Roberto Barroso no
Luíza Oliveira Ramagem
STF
Luscleide Nazareno Mota
Chefe da DIASI do DSEI/TO
Luzia Silva Matos
Coordenadora do DSEI Bahia
Maíra de Paula Barreto
Secretária Adjunta SNPG/MMFDH
Miranda
Marcelo Carvalho Santos
Representante da AGU
Maria do Carmo Andrade
SINDICOPSI
Filha
Maria Sineide Neres dos
Assessora do PNAE/FNDE
Santos
Maurício Soares Leite
Universidade Federal de Santa Catarina -ABRASCO
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Neto Pitaguary
Priscila Ribeiro da Cruz
Raquel Scopel
Renan Sotto Mayor
Renata Castro
Ricardo Angelo
Ricardo Dias
Rodrigo José Henriques de
Faria
Rodrigues Soares
Ronaldo Pena
Selma Cristina Vieira
Rodrigues
Sérgio Oliveira
Solange Pereira Vieira
Suelen Teixeira de Faria
Resende
Tarcio Pimentel
Tem. Cel. Av. Rômulo
Amaral
Thiago Fiorott
Vilson Roberto Ortiz
Viviane Petinelli
Wagner Wille Vaz

CONDISI Ceará
CGIIRC/FUNAI
Pesquisadora, Fiocruz/MS
CNDH
Ministério da Cidadania
Coordenador DSEI MG/ES
CGIIRC/FUNAI
Diretor SNPIR/MMFDH
Presidente CONDISI Cuiabá
Secretario do CONDISI MG/ES
Chefe da DIASI DSEI ISUL
Ministério da Educação
Coordenadora do DSEI Vilhena
DSEI-PVH
Coordenador DSEI Leste de Roraima
Gabinete de Segurança Institucional/PR
FUNAI
Coordenador DSEI Potiguara
Secretária Executiva Adjunta do MMFDH
Defensor Público Federal - DPU

A reunião teve início com as boas-vindas, pela Secretária-Executiva
Adjunta do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos – MMFDH,
Viviane Petinelli, coordenadora do GT, a todos os participantes. Viviane
reforçou as regras sobre a dinâmica da reunião, acordadas no primeiro
encontro, como segue:
1. Início da reunião às 14:40h (após tolerância de 10 minutos do horário
agendado);
2. Tema da 5ª reunião: Garantia de Segurança Alimentar e Renda;
3. Reunião de caráter analítico e propositivo, com discussões a partir de
texto-base previamente acordado;
4. Solicitação de falou por meio da ferramenta “Levantar a mão”;
5. Tempo de fala solicitada de até 5 (cinco) minutos por convidado;
6. Até 3h30 min por reunião (Término previsto para às 18:10h);
Ela reforçou ainda a importância de todos os participantes se
identificarem, com nome completo e vínculo institucional/ profissional, no chat
da plataforma, para fins de elaboração da lista de presença da reunião.
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O senhor Robson, Secretário da SESAI, pediu a palavra para apresentar
atualizações sobre a temática indígena. Ele relatou as ações dos profissionais
de saúde, abordou questões relacionadas ao saneamento e compartilhou as
ações realizadas no Mato Grosso, além de informar sobre uma nova ação a ser
realizada no Mato Grosso do Sul.
Em seguida, Viviane passou para o item 2 da pauta: avaliação da memória
da 4ª reunião do GT. Ela perguntou se alguém tinha considerações a fazer em
relação ao documento. Cleidiane do DSEI Tapajós informou que seu pedido de
alteração seria enviado por e-mail. Ana Lucia Pontes também informou o envio
das sugestões por e-mail.
Passou-se então para o terceiro ponto da pauta. Viviane informou que
seria realizado retorno para o questionamento do Senhor Ysso Truká quanto ao
povo Maxacali de Minas Gerais. O Senhor Alexandre Pataxó do CONDISI
perguntou quais foram as informações solicitadas na reunião anterior. Viviane
informou que foram solicitadas atualizações sobre ações realizadas para essa
população. Como o Senhor Ysso Truká ainda não estava presente na sala, a
pauta foi transferida para o final da reunião.
Dando continuidade à reunião, Viviane informou que passaria a palavra
para os representantes dos órgãos governamentais para que fossem
apresentadas as ações de segurança alimentar e renda.
A equipe técnica da FUNAI foi a primeira a falar. Ela iniciou informando
sobre os aspectos legais que regulamentam a atuação da instituição no que diz
respeito à segurança alimentar e apresentou um recorte de monitoramento das
ações de segurança alimentar, que englobavam a distribuição de alimentos via
doações recebidas, decisões judiciais e aquisições diretas, além da entrega de
kits de higiene, para todas as regiões do país. A equipe destacou as
informações de cestas de alimento entregues e a entregar, e a distribuição já
realizada e a ser realizada de kits de higiene. Ao todo, já foram entregues aos
povos indígenas 61.656 kits de higiene, e os atendimentos com cestas básicas
alcançaram 154.397 famílias beneficiadas, totalizando atendimento a mais de
600 mil indígenas.
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Dando continuidade à fala da FUNAI, o coordenador Juan da CGETNO
apresentou ações de apoio às comunidades indígenas. Ele relatou que a FUNAI
tem trabalhado com circuitos de compra de alimentos de povos indígenas para
realizar doação para outros grupos indígenas. Informou ainda sobre o trabalho
de compra e doação simultânea de EPIs produzidos por comunidades
indígenas para atendimento a outras comunidades, como, por exemplo, compra
e doação de máscaras. Como terceira linha da atuação, Juan salientou o
fomento agrícola para fortalecimento de piscicultura, colheita, entrega de
ferramenta e apoio à comercialização de produtos alimentícios produzidos por
indígenas. Juan destacou, por fim, que essas ações buscam evitar que os
indígenas saiam de suas terras.
A FUNAI também informou que está realizando o monitoramento do
auxílio emergencial junto a povos indígenas e que 128 mil famílias já recebem
o auxilio. Também foi destacado por porte da FUNAI que eles estão articulando
com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ações para o póspandemia.
Para finalizar a apresentação da FUNAI, a senhora Iracema retomou a fala
informando que a instituição está articulando a continuidade da aquisição de
cestas básicas com a compra de mais 300 mil cestas de alimentos, já
considerando as especificidades alimentares e regionais de cada comunidade
e região, e que essa ação tem por objetivo garantir que os indígenas
permaneçam em suas comunidades. Complementando a fala da senhora
Iracema, Thiago Fiorott também da FUNAI informou que o monitoramento das
ações de entrega das cestas é realizado através de reuniões semanais com as
CRs.
Viviane agradeceu a fala da FUNAI e passou para o Senhor Rodrigo Faria
do MMFDH. Rodrigo informou que dividiria a apresentação com a senhora
Diracy da CONAB. Ele apresentou as ações do MMFDH, em parceria com a
FUNAI e a CONAB, para ampliar o atendimento com cestas de alimentos a
indígenas. Rodrigo destacou que essa ação contempla número maior de
famílias indígenas que as cadastradas no CadÚnico até o início da pandemia,
alcançando 148.489 famílias. Rodrigo relatou que as articulações do MMFDH
iniciaram ainda em março, e em menos de 2 semanas, FUNAI, MMFDH e
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CONAB já tinham seus dois TEDs assinados. Ele destacou que, para a CONAB,
foram disponibilizados R$ 35.772.826,85 milhões de reais para aquisição de
cestas com 8 produtos e 22 kg. Já para a FUNAI foi disponibilizado
5.379.905.85 para viabilizar a distribuição das cestas adquiridas.
Concluindo sua exposição, Rodrigo passou a palavra para a senhora
Diracy Bethania da CONAB que fez uma breve contextualização do que é a
CONAB e abordou a operacionalização e distribuição das cestas de alimentos.
Ela informou que são realizados leilões para aquisição dos alimentos de forma
regionalizada com prazos e especificações do produto. Também foi relatado
que a entrega de cestas em algumas regiões do país foi realizada com frota
própria da CONAB e outras, por meio de parceria. O Estado do Amazonas foi
onde se encontrou a maior dificuldade de se operacionalizar a entrega das
cestas.
Renan Sotto do CNDH interviu e solicitou que fosse discutido o que seria
tratado enquanto encaminhamento da reunião, pois o que estava sendo
apresentado parecia mais prestação de conta do que já foi realizado. Viviane
informou que as ações apresentadas teriam continuidade e seriam
apresentadas no plano final, por isso os técnicos estavam abordando-as em
detalhes, com a exposição inclusive das estratégias de monitoramento, já como
uma forma antecipada de destacar o que seria apresentado no documento
escrito.
Rodrigo retomou a palavra informando que o grupo de trabalho se reunia
semanalmente para dar maior celeridade ao processo de distribuição de cestas,
e aproveitou a oportunidade também para agradecer o Ministério da Defesa
pelo apoio na entrega das cestas na região Norte do país. Ele informou que a
maioria das cestas adquiridas pelo MMFDH já foram entregues e as rotas que
faltavam finalizar eram, em grande medida, para aldeias que solicitaram a
entrega em duas etapas. Por fim, Rodrigo mostrou como o monitoramento e a
atualização de dados são realizados semanalmente e agradeceu a todos pela
oportunidade.
Ao retomar a palavra, Viviane reforçou que o detalhamento das ações
respondia a solicitações anteriores de apresentação de um plano mais robusto
e com informações pormenorizadas. Antônio Fernando do DSEI Pernambuco
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pediu a fala e começou a relatar como era realizada a logística e a distribuição
de cestas em sua região. Porém, pouco depois sua conexão caiu.
A palavra foi passada, então, para o Ministério da Cidadania e da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A Sra. Kelma Cristina da Conab
informou que, no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos, os Ministérios
possuem projetos para aquisição de produtos de comunidades indígenas, como
castanha, guaraná, entre outros. Ela destacou que, em 2020, foram recebidas
propostas de 20 projetos de organizações indígenas e que a segunda fase de
2020 contou com mais 15 projetos.
Dando continuidade à fala da Kelma, a Sra. Elisângela Januária informou
que o Ministério da Cidadania tem dado prioridade ao atendimento aos povos
tradicionais para esses projetos, mas a participação desse público é pequena.
Os estados estão sendo orientados pelo Ministério da Cidadania a prioriza-los,
mas seria uma tarefa árdua, uma vez que compete aos estados definir quem
será beneficiado. Por fim, ela destacou a importância de se refletir sobre a
expansão do Programa para comunidades indígenas em tempos de pandemia,
uma vez que a ação demanda a saída deles de suas comunidades. Assim,
destacou que a incorporação do PAA no plano seria avaliada pelo grupo.
Viviane agradeceu as falas do Ministério da Cidadania e da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e passou a palavra para o MEC e o FNDE.
Bruno Costa do FNDE falou do Programa Nacional de Distribuição de
Alimentação Escolar. Ele destacou que o programa prioriza a compra de
alimentos produzidos por comunidades indígenas de agricultores familiares.
Relatou ter realizado visitas em aldeias e abordou sobre a atuação conjunta do
FNDE com MPF no sentido de incluir agricultores indígenas como agricultores
familiares de modo a possibilitar a venda de seus produtos para as escolas. Ele
destacou que, nos estados onde essa parceria tem avançado, como no estado
do Amazonas, os resultados têm sido melhores na pandemia. Amazonas era o
estado que melhor estava preparado para a continuidade da doação de
alimentos para os estudantes indígenas.
Fazendo uma breve intervenção, a senhora Ana Lucia Pontes mencionou
sua preocupação com as exposições focadas nos procedimentos burocráticos
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e na prestação de contas. Ademais, questionou sobre quais ações estariam
sendo planejadas e executadas no âmbito do plano, e para os próximos meses.
Bruno Costa informou que a aquisição de gêneros alimentícios de
comunidades indígenas seria uma ação do plano. Ele ainda propôs constar no
plano a ação de sensibilização dos gestores locais para evitar paralisações das
atividades de aquisição de alimentos, de modo a não prejudicar as famílias
indígenas. Destacou ser interessante a possibilidade de capacitação dos
indígenas para a ampliação do número de fornecedores indígenas no
Programa.
Agradecendo à fala do FNDE, Viviane ressaltou que o eixo Proteção
Social proposto no texto-base do plano não seria mantido, atendendo às
recomendações do grupo de consultores ad hoc. As ações de segurança
alimentar e renda comporiam, como sugerido, o eixo de promoção da saúde de
povos indígenas.
Pedindo a palavra, a senhora Elisangela Januário perguntou se o PNAE
tinha alguma ação prevista para que as ações de sucesso do estado do
Amazonas fossem realizadas no restante do país, e se isso entraria no plano.
Com a palavra novamente, o senhor Bruno informou que o FNDE está se
estruturando para fazer formação de gestores para adesão dessa normatização
em todo território nacional. Complementando a fala do Bruno, a senhora Maria
Sineide do FNDE informou todo o Brasil já pode fazer essa aquisição e trabalho
realizado pelo FNDE seria de conscientização dos gestores locais para adquirir
produtos de comunidades indígenas.
Viviane passou, então, a palavra novamente para o Ministério da
Cidadania. Dr. Willian tratou sobre o auxilio emergencial para os povos
indígenas. Ele relatou as dificuldades de o auxílio chegar aos povos indígenas
e abordou o que tem sido feito para superar tais dificuldades. Destacou que, a
partir de 8 de junho, foi disponibilizada a opção de solicitar o auxílio via Agência
dos Correios. Ele informou ainda que, de acordo com os dados do CadÚnico,
83% de famílias indígenas inscritas na plataforma receberam o auxílio
emergencial. Foi ressaltado ainda que famílias indígenas que solicitaram o
auxílio diretamente pelo aplicativo da Caixa não foram contabilizadas, pois pelo
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aplicativo não era possível identificar o pertencimento étnico dos solicitantes.
Já com o cadastramento do pedido de auxílio pelos correios, a identificação de
pertencimento era possível.
Willian informou ainda que a equipes da Caixa também realizam
pagamento por meio de equipes volantes para locais que não possuem
agências de pagamento. Ele também destacou que várias orientações foram
divulgadas para povos tradicionais específicos sobre as formas de solicitar e
receber o auxílio e sobre a possibilidade de solicitação via correios. Ele
informou, por fim, que o saque do auxílio também foi prorrogado para atender
públicos que tem dificuldade nesse acesso.
A senhora Dayse Starling, Juíza auxiliar do CNJ, perguntou sobre a
viabilização de outras alternativas para o pagamento do auxílio emergencial
para povos tradicionais. Citou, como exemplo, as comunidades indígenas de
São Gabriel da Cachoeira, que, em alguns casos, realizam um deslocamento
demorado, perigoso e financeiramente custoso. Senhor Renan do CNDH
solicitou, ademais, informações sobre a realização de busca ativa de indígenas
elegíveis ao Programa pelo Ministério da Cidadania.
Willian informou que a busca ativa era realizada pela SNAS e que ele não
saberia informar dados detalhados, mas que iria levantar as informações para
repassar a todos. Complementando a resposta, a senhora Iracema Alencar da
FUNAI informou que o órgão tem oficiado aos órgãos para tentar ajudar nesse
sentido, relatando como um avanço o retorno do PrevBarco, para auxiliar no
atendimento a povos indígenas na região Norte.
Viviane agradeceu a participação e exposição do senhor Willian e demais
colaboradores, e passou para o ponto seguinte da pauta, a saber, as
contribuições dos consultores e convidados a respeito das ações de segurança
alimentar e renda. Passou, então, a fala para Dr. Eloy da APIB.
Eloy agradeceu e informou que passaria a palavra diretamente para os
consultores.
Com a palavra, o senhor Mauricio Leite da UFSC informou que as ações
realizadas e relatadas pelos representantes governamentais, mesmo sendo
importantes, não têm sido suficientes, pois muitos indígenas ainda têm saído
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de suas comunidades para buscar alimentos nos centros. Propôs, assim, um
conjunto de ações a serem incluídas no plano. Primeiramente, ressaltou a
importância da articulação entre diversos ministérios do governo para viabilizar
as ações de segurança alimentar, e assinalou que há três elementos
fundamentais para o plano e que estão insuficientemente descritos no mesmo,
sendo: 1) consulta prévia aos povos indígenas, 2) participação dos indígenas
no processo, e 3) detalhamento das ações na versão final do plano.
Mauricio destacou ainda a importância de diretrizes claras e pactuáveis
para que os 34 DSEI assegurem que a participação indígena de fato aconteça.
Ele recomendou que as ações voltadas à Segurança alimentar sejam
implementadas tendo por princípio a moral própria ao etnodesenvolvimento, ou
seja, que se iniciem a partir do diálogo com os povos indígenas e garantam a
participação social deles nas diferentes etapas das intervenções. Recomendase que as ações valorizem o uso de recursos locais, sejam eles naturais,
técnicos ou humanos; que respeitem o meio ambiente e não o destruam.
Reforçou que no que se refere à segurança alimentar, é preciso reconhecer que
ela está diretamente relacionada com os processos de territorialização e de
demarcação de terras indígenas.
Ele também apontou que é conceitualmente incorreto propor, como o que
consta na atual versão do plano, uma Segurança alimentar “mínima”, o que há
é Segurança ou insegurança. Na atual versão do Plano, a questão aparece
limitada à distribuição de cestas básicas, de forma que o componente precisa
ser ampliado e contemplar o apoio à produção de alimentos nos territórios
indígenas.
No que se refere especificamente às cestas básicas e à redistribuição da
alimentação escolar na forma dos chamados “kits” de merenda ou de
alimentação escolar, o Plano deve obrigatoriamente incluir um planejamento
detalhado de sua distribuição, o que naturalmente exige o estabelecimento de
metas, calendário e execução financeira, entre outros aspectos, fundamentais
para o monitoramento e avaliação das ações.
A fala do Sr. Maurício foi complementada pela professora Inara
Nascimento, pesquisadora do GT da ABRASCO. Inara ressaltou que as ações
de

proteção

social

voltada

aos

povos

indígenas

não

são

ações
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assistencialistas. É direito dos povos ser atendidos no âmbito da Política
Nacional de Assistência Social, consolidada com o Sistema Único de
Assistência Social (SUAS), transformado em lei em 2011 (Lei nº 12.435). Ela
destacou que essas ações devem ser definidas com a participação dos povos
indígenas e que o planejamento da composição das novas cestas de alimentos
deve ser elaborado em conjunto com as comunidades indígenas, respeitando
o ponto de vista cultural e a autonomia dos povos em relação às suas políticas
alimentares.
Inara destacou, ademais que, na primeira versão do plano disponibilizada
aos consultores, alguns trechos responsabilizariam os indígenas por não
permanecerem

nas

aldeias.

Salientou

que

eles

não

podem

ser

responsabilizados por suas práticas e pela incerteza de assistência por parte
do Poder Público. Estudos realizados em diversos contextos indígenas indicam
a existência de enormes barreiras ao acesso aos benefícios sociais. Apontou
que é necessário o plano fazer orientações que garantam o recebimento seguro
de benefícios a indígenas. No caso dos povos indígenas, o auxílio emergencial
demanda abordagens territorializadas e específicas, e por isso é fundamental
a participação indígena na busca de formatos e soluções adequadas à
realidade local. Ela citou recomendação legal 4º/2020 MPF, em relação do
acesso ao auxílio emergencial em debate com a Federação das Organizações
Indígenas do Rio Negro – FOIRN.
Viviane agradeceu as contribuições dos consultores e perguntou se mais
algum deles gostaria de contribuir. Ana Lucia Pontes pediu a palavra e informou
que a segurança alimentar é uma ação intersetorial e que, na versão final do
plano, precisaria constar como todos esses diferentes atores envolvidos seriam
integrados.
Ana Lucia Pontes falou ainda que esperava um plano com a descrição e
caracterização do problema, com diagnóstico e mapeamento de dados da
situação de (in)segurança alimentar e de acesso aos benefícios sociais, pelos
quais fosse destacado onde estariam as famílias mais vulneráveis, que fossem
descritos os critérios de priorização para distribuição de alimentos. Apontou a
necessidade de ampliar o levantamento dos produtores locais, pois os
quantitativos apresentados são pequenos. Ela destacou ainda esperar que, no
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plano, também se liste os parceiros indígenas e como será feito o
acompanhamento das ações. Também apontou preocupação com a
composição das cestas na qual predomina carboidratos.
Ana Lucia Pontes destacou ainda que os indicadores não podem se limitar
a quantitativos absolutos de produção, mas incluir cobertura das ações e dos
impactos na situação alimentar e nutricional.

Reforçou que em todo

planejamento é fundamental a descrição detalhada apresentação do problema
a ser enfrentado, incluindo aspectos de governabilidade, apontar as
dificuldades e as estratégias de sua superação (que no contexto indígena
envolve as complexas questões logísticas, por exemplo). Por fim, ela destacou
esperar que, no plano, constasse minimamente: o problema a ser resolvido, seu
detalhamento, ações a serem realizadas, prazos e resultados nas ações do
plano, e que a perspectiva seria de ações com impacto a médio e longo prazos.
Reforçou a importância da necessidade de acesso a água potável.
Inara Nascimento reforçou ser importante constar no plano quais as
famílias indígenas estão sendo beneficiadas e quais povos e territórios estão
sendo atendidos. Ela destacou ainda que as ações de segurança alimentar
devem ser de acesso regular e permanente, e que o acesso à alimentação não
pode comprometer outras necessidades essenciais.
Com a palavra, o senhor Alexandre Guimarães da 6ª Câmara do MPF
cumprimentou a todos e destacou o trabalho do FNDE no estado do Amazonas,
para ressaltar a importância do trabalho conjunto e da participação dos povos
indígenas no planejamento e execução das ações, para que a política pública
seja efetiva. Ele falou ainda da importância do planejamento, das metas e
indicadores, conforme destacado por Ana Lucia Pontes, para que a política
pública atinja seu êxito.
O senhor Alexandre destacou, ademais, que a União deve mapear a real
necessidade das populações indígenas, para saber se os números
apresentados serão suficientes para garantir a proteção aos povos indígenas.
Ele citou a situação do Amapá, em que o MPF identificou que indígenas do
Parque do Tumucumaque não estavam contemplados para receber as cestas
e reafirmou a importância do mapeamento e da busca ativa para que isso não
ocorra. Em sua fala, o Procurador destacou novamente a importância da
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transparência dos dados e das metas e indicadores, para que a efetividade da
política pública não fique comprometida. Salientou que as metas e indicadores
devem ter correspondência com a realidade.
Alexandre avultou ainda a possível insuficiência das medidas planejadas
e implementadas, e que a ausência no levantamento dos dados pode
representar a ineficiência da política pública. Ele pediu, ademais, justificativas
para as escolhas pela União das ações a serem executadas em função do
orçamento, pois direitos humanos são direitos fundamentais que devem ser
atendidos com prioridade.
Por fim, o Procurador destacou que o MPF tem recomendado há muito
tempo que as políticas públicas devem ser pensadas de forma diferenciada
para povos tradicionais, citando, como exemplo, o auxílio emergencial que não
foi pensado considerando essas diferenças. Alexandre destacou, por fim, que
no planejamento do plano deve haver observância às decisões judiciais em
favor dos povos indígenas e de ações civis públicas, pois elas demonstram a
necessidade da formulação, planejamento e execução das políticas públicas
com participação dos povos indígenas. Ele encerrou sua fala dizendo que não
existia obstáculo para a participação de povos indígenas, e sim falta de vontade,
de manter esse diálogo.
Dr. Wagner Vaz da DPU agradeceu as exposições dos especialistas do
grupo de trabalho da ABRASCO e do Dr. Alexandre, e informou que não ficou
claro quais povos estão recebendo assistência do governo. Com vistas a
acrescentar outras sugestões, Wagner tratou da questão da educação indígena
e salientou ser essencial a elaboração de diretriz nacional para o retorno das
atividades presenciais e o aproveitamento da carga horária das aulas à
distância. Ele relatou a ausência de participação das comunidades tradicionais
nos serviços educacionais, e sugeriu a inclusão de diretriz para retomada de
atividades escolares para populações indígenas no plano. Ao final, ele também
destacou ser preciso que o MEC se manifeste com relação ao aproveitamento
das aulas à distância, pois isso impactaria diretamente comunidades indígenas,
de modo que se garanta que não haja descompasso das ações gerais daquelas
ofertadas para os indígenas.
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Viviane agradeceu a participação do Defensor e passou a palavra para o
Dr. Renan do CNDH. Ele informou que o processo tratado é estrutural e a
decisão cautelar do Ministro Barroso não vai esgotar a tratativa dos problemas
existentes. Por isso o continuo monitoramento das decisões é fundamental. O
Dr. Renan destacou ainda que os dados devem ser claros para que o
monitoramento seja efetivo. Ele encerrou sua fala, expondo a necessidade de
que outras reuniões devam ser necessárias para que o monitoramento seja
efetivo. Por sua vez, sugeriu que as novas reuniões tenham um formato
diferente do modelo adotado para a construção do plano de enfrentamento, de
modo que elas sejam mais rápidas e eficientes.
Viviane abriu a palavra para os demais participantes. Fabrício Storani do
MEC esclareceu que a educação escolar indígena fica sob responsabilidade
dos sistemas de ensino locais, e que o MEC não tem ações diretas que lhe
permitam impor diretrizes obrigatórias sobre a educação de povos indígenas. A
esse respeito, Fabrício relatou que o CNE já expediu duas diretrizes sobre
educação indígena no contexto da pandemia. Tudo isso já estaria posto e
caberia aos sistemas de ensino dos estados e municípios organizar seu retorno
às aulas, considerando essas informações. Fabricio destacou, por fim, que o
MEC participa dos processos, mas não tem como obrigar os sistemas de ensino
a acatarem as recomendações, até para não ferir a tripartição de poder, e que
o MEC fica limitado por conta do pacto federativo.
Dr Wagner Vaz da DPU informou concordar com a fala do MEC e ter
destacado justamente o que o Ministério, no exercício do seu poder
regulamentar, poderia fazer: elaborar diretrizes que garantissem a participação
dos povos indígenas nesse processo. Além de diretrizes sobre ações
específicas para questões educacionais de povos indígenas, o plano em
elaboração poderia contemplar essa medida.
A senhora Ana Lucia Pontes também pediu a palavra e perguntou ao MEC
sobre a preconização das especificidades da política de educação escolar
indígena. Questionou se seria cabível uma diretriz que contemplasse as
diversas questões relativas às escolas indígenas.
Fabrício Storani do MEC relatou que, nesse período de pandemia,
estavam em vigor as diretrizes dos pareceres no 5 e 9 do CNE, que contêm as
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recomendações para a questão educacional dos povos indígenas. Ele informou
ainda que, na diretriz escolar indígena, está posto que a competência de
decisão a esse respeito é do município /estado e que o MEC já havia tomado
as medidas legais cabíveis no âmbito de suas competências.
Ricardo do DSEI MG/ES pediu a palavra. Viviane concedeu e pediu para
que ele aproveitasse a fala para dar o retorno sobre o povo Maxacali, pois
mesmo o senhor Ysso Truká não estando na sala, a memória de reunião
serviria como o retorno que ele solicitou.
O coordenador do DSEI MG/ES informou que os Maxacali estão
espalhados em 4 municípios e, até o momento, não havia nenhum caso de
Covid-19 em suas aldeias. Relatou que há um ponto focal no DSEI somente
para tratar com os Maxacali, além de outros colaboradores que falam a língua
deles. O coordenador destacou ainda que foram enviadas tendas para
isolamento de casos suspeitos, e máscaras de tecido para todos os Maxacali.
Ao final de sua fala, ressaltou que eles têm disponibilizado um carro de som,
com reprodução na língua específica dos Maxacali de informações de
prevenção à Covid-19, para passar pelas aldeias. Também reportou que a
campanha de vacinação contra a Influenza atingiu 100% de cobertura e que o
presidente do CONDISI de MG/ES acompanha diariamente as ações do DSEI.
O senhor Alexandre Pataxó, presidente do CONDISI MG/ES, falou que as
ações do DSEI têm sido acompanhadas pelas lideranças do controle social.
Que a contratação de enfermeiros por um tempo maior partiu do pedido de
lideranças, e que as ações de prevenção vêm sendo fortalecidas. Ele informou
também que as lideranças indígenas de Minas Gerais estão se programando
por conta própria para sair do isolamento para deliberar sobre ações do
Ministério Público na região, pois diversas delas foram preconizadas pelo órgão
sem que os indígenas fossem consultados, de modo que eles têm se sentido
prejudicados pelos resultados das ações.
O Presidente do CONDISI informou conhecer todas as aldeias em Minas
e que sua percepção e fala se referiam exclusivamente aos indígenas de Minas
Gerais e Espírito Santo, uma vez que cada CONDISI tem uma realidade
diferente. Ele reforçou que é muito importante que os caciques sejam ouvidos,
pois os índios em contexto de aldeia estão se sentindo lesados em MG e no
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ES. Afirmou que o CONDISI tentará fazer uma reunião online, mas os caciques
querem realizar uma reunião presencial. Por fim, relatou que as ações para o
povo Maxacali têm acontecido, e o CONDISI está acompanhando tudo que está
sendo feito, inclusive as ações de entrega de EPIs realizadas pela SESAI.
Celso Celestino do CONDISI de AL/SE falou que ficou chateado em saber
que o MEC não tem responsabilidade sobre a merenda escolar dos estudantes
indígenas. Salientou que, se os indígenas tivessem tudo que eles precisam,
eles não reivindicariam. Eles esperavam que seu direito de saúde e educação
fossem respeitados. Celso pediu ao MEC que recomendasse para que os
estados e municípios o cumprimento de sua obrigação. Pediu ainda que o
escoamento da produção indígena fosse para as escolas, pois, na região dele,
isso não ocorreria, e muitas vezes as crianças passariam necessidades por falta
de merenda dentro das escolas. Por fim, ele pediu a demarcação de terras para
que os indígenas não solicitem mais nada ao estado e pediu união de todos em
defesa da vida.
Viviane agradeceu a fala de Celso e passou a palavra para o senhor
Thiago Fiorott da FUNAI.
Thiago também deu retorno sobre o povo Maxacali. Ele entende que é um
caso que deve ser olhado com atenção especial, pois mais de 90% desses
indígenas não falam português, e a não existência de casos de Covid-19 entre
esse grupo é o resultado de um trabalho conjunto do MPF, prefeituras, FUNAI,
SESAI, CONDISI e outros atores. Thiago destacou ainda que fez uma reflexão
sobre as falas dos consultores, do MPF e da DPU, e considera ser um enorme
desafio dialogar com as comunidades e realizar as ações no curto espaço de
tempo em que as decisões devem ser tomadas. Destacou que as novas
construções e parâmetros de priorização vão considerar o que deu certo e o
que deu errado, levando em conta as especificidades de cada comunidade, o
status de contaminação e as regiões com agravamento da pandemia.
André L. Sucupira da CR MG/ES falou que o agravamento da situação de
segurança alimentar, geralmente ocorre por falta de continuidade de outras
políticas. Mas que a situação da pandemia possibilitou um diálogo mais efetivo
entre diferentes órgãos. Destacou ainda que os indígenas Maxacali se
deslocam muito para as cidades, e que as entregas de alimentos foram
80

fundamentais para manter o isolamento, assim como as articulações foram
importantes para que os resultados fossem tão positivos para esse grupo de
indígenas.
Agradecendo as falas anteriores, Viviane retomou a palavra e informou
aos participantes da reunião que, no dia 05/08/2020, todos receberiam dois emails, o primeiro com o plano de enfrentamento reformulado, já constando as
colaborações feitas ao longo das reuniões anteriores, e um segundo e-mail com
a memória da 5ª reunião e o convite para última reunião a ser realizada no dia
06/08/2020.
Renan do CNDH perguntou qual seria o horário do envio do plano
reformulado. Viviane informou que seria enviado pela manhã, após ela
consolidar todas as informações recebidas dos demais órgãos. Após o
esclarecimento, Viviane agradeceu a participação de todos e declarou a reunião
encerrada às 18h32.
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Sexta Reunião do Grupo de Trabalho sobre o Plano de Enfrentamento à
COVID-19 para Povos Indígenas Brasileiros no âmbito da ADPF 709

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Aos 06 dias do mês de agosto do ano de 2020, às 14:40 horas, teve início
a Sexta Reunião do Grupo de Trabalho sobre o Plano de Enfrentamento à
COVID-19 para Povos Indígenas Brasileiros no âmbito da ADPF 709, com
participação de representantes de órgãos governamentais, de órgãos
independentes e da sociedade civil, por videoconferência, através da
ferramenta ZOOM, com duração aproximada de 3 horas, com a seguinte pauta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Boas-vindas (Coordenação do GT)
Avaliação da memória da 5ª Reunião
Considerações gerais sobre o Plano revisado
Contribuições dos convidados e consultores ad hoc
Monitoramento do Plano
Encaminhamentos

Estiveram presentes os seguintes convidados:
Nome
Alexandre Guimarães
Alexandre Silveira
Ana Lucia Escobar
Ana Lucia Pontes
André Périssé
Andrey Moreira Cardoso
Antônio Fernando da Silva
Armando Cardoso
Audimar Rocha
Carina Lellis
Carmem Pankararu
Celso Xucuru Kariri

Representação
6ª CCR/MPF
Ministério da Justiça
Docente da Universidade Federal de
Rondônia
Pesquisadora Fiocruz e Abrasco
Pesquisador da Ensp/Fiocruz
ENSP/Fiocruz
Coordenador do DSEI Pernambuco
Coordenador do DSEI Ceará
Coordenador do DSEI Cuiabá
Assessora do Min. Luís Roberto Barroso no
STF
Sindicato dos trabalhadores da saúde
indígena
Presidente do CONDISI AL/SE
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Clayton C. Coelho
Cleidiane Carvalho
Coronel Magioli
Danielle Cavalcante
Danielle Mota
Dannytha Camara
Dayanna Fagundes
Diracy Betânia Cavalcante
Dr. Jaime Valência
Emmanuel Bohrer Júnior
Esequeil Roque do Espírito
Santo
Fabricio Storani de Oliveira
Gildo Pinheiro
Hará Javé
Haratumá Javaé
Haroldo Pontes
Inara do Nascimento
Tavares
Iracema Alencar
Joao Vasconcelos
Joice dos Santos Aleixo

Projeto Xingu/UNIFESP
Coordenadora do DSEI Rio Tapajós
Chefia de Operações Conjuntas/MD
Consultora do CONASS
Coordenadora Geral SNPIR/MMFDH
Representante SEAS/SEGOV
Coordenadora Indígena SNPIR/MMFDH
Superintendente de Abastecimento Social da
Conab
Médico com formação em Doenças
Infecciosas
Assessor Técnico do Gabinete da SESAI

Secretário Adjunto da SNPIR/MMFDH
Diretor da Dmesp/MEC
Secretário executivo do CONDISI/PE
Presidente do CONDISI Tocantins
Secretário Executivo CONDISI/TO
Representante do CONASS
Insikiran de Formação Superior Indígena UFRR
FUNAI
representando o CONDISI Guamá-Tocantins
Secretária Executiva CONDISI DSEI Vilhena
Dpto. de Determinantes Amb. de Saúde
Josiê de Assis Brasil
Indígena SESAI
Jovânio Normando Vilagelin Presidente do CONDISI ARN
Secretaria Executiva do CONDISI
Juliana Braga
POTIGUARA
Juliana Rosalen
Consultora do CNDH
Presidente CONDISI YANOMAMI E
Junior Hekurari Yanomami
YE´KUANA
Superint. de Suporte à Agricultura Familiar Kelma Cruz
Conab
Kleber Carvalho França
SEAF/MAPA
Lázaro Marinho Aguiar
DSEI Kaiapó do Pará
Luiz Eloy Terena
Advogado da APIB
Luiz Fabrício Santos de
Oliveira
DSEI Potiguara
Luiza Garnelo
FIOCRUZ
Luzia Silva Matos
Coordenadora do DSEI Bahia
Maíra de Paula Barreto
Miranda
Secretária Adjunta SNPG/MMFDH
Marcelo Carvalho Santos
Representante da AGU
Marcelo Miranda
Diretor do DIASI/SESAI
Maria do Carmo Andrade
Filha
INDCOPSI
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Maria Ogrzewalska
Maria Sineide Neres dos
Santos
Mariana Maleronka Ferron
Maurício Soares Leite
Neto Pitaguary
Nolita Cortizo
Priscila Ribeiro da Cruz
Raquel Scopel
Renan Sotto Mayor
Ricardo Ventura Santos
Rodrigo José Henriques de
Faria
Rodrigo Santana
Selma Cristina Vieira
Rodrigues
Sineide Neres
Solange Vieira Tavares
Stanney Everton Nunes
Suelen Teixeira de Faria
Resende
Tabata Duarte
Tarcio Alexandre Pimentel
Thiago Henrique Fiorott
Valdomiro Rodrigues
Vilson Roberto Ortiz
Viviane Petinelli
Wagner Wille Vaz
Zaira Taveira

Laboratório Vírus Respiratórios, Fiocruz/RJ
Assessora do PNAE-FNDE
Consultora CNDH
Universidade Federal de Santa Catarina
Presidente do CONDISI Ceará
CGPT ICMBio
CGIIRC-FUNAI
Fundação Oswaldo Cruz/MS
Presidente do CNDH
FIOCRUZ
DIMOPE/SNPIR
(DEAMB) e Secretário Substituto da SESAI
Chefe da DIASI - DSEI ISUL
FNDE
Coordenadora do DSEI Vilhena
Coordenador do DISEI Guamá-Tocantins
Analista de Políticas Sociais DSEI-PORTO
VELHO
DIASI DSEI Litoral Sul
Coordenador do DSEI Leste de RR
COASI/CGPDS/DPDS/FUNAI
Presidente CONDISI Cuiabá
Coordenador Distrital DSEI Potiguara
Secretária Executiva Adjunta do MMFDH
Defensor público federal - GTI/DPU
COGASI/SESAI

A reunião teve início com as boas-vindas, pela Secretária-Executiva
Adjunta do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos – MMFDH,
Viviane Petinelli, coordenadora do GT, a todos os participantes. Viviane
reforçou as regras sobre a dinâmica da reunião, acordadas no primeiro
encontro, como segue:
1. Início da reunião às 14:40h (após tolerância de 10 minutos do horário
agendado);
2. Tema da 6ª reunião: Avaliação do Plano de Enfrentamento e
Monitoramento da Covid-19 para Povos Indígenas Brasileiros;
3. Reunião de caráter analítico e propositivo, com discussões a partir de
texto-base previamente acordado;
4. Solicitação de falou por meio da ferramenta “Levantar a mão”;
5. Tempo de fala solicitada de até 5 (cinco) minutos por convidado;
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6. Até 3h30 min por reunião (Término previsto para às 18:10h);
Ela reforçou ainda a importância de todos os participantes se
identificarem, com nome completo e vínculo institucional/profissional, no chat
da plataforma, para fins de elaboração da lista de presença da reunião.
Em seguida, Viviane passou para o item dois da pauta: avaliação da
memória da 5ª reunião do GT. Ela perguntou se alguém tinha considerações a
fazer em relação ao documento. Alexandre Guimarães do MPF pediu a palavra
e solicitou alteração no trecho da memória da 5ª reunião que descrevia sua fala,
e destacou as mudanças sugeridas na redação do texto. Ana Lúcia Pontes
informou que iria enviar as sugestões do grupo de consultores por e-mail.
Viviane agradeceu a ambos e informou que posteriormente, caso mais alguém
quisesse fazer alguma sugestão de alteração, poderia enviar ao seu e-mail.
Passando para o terceiro item da pauta, Viviane apresentou os principais
avanços do Plano consolidado em relação à primeira versão encaminhada e
apresentada na primeira reunião do GT. Ela iniciou sua fala, destacando a
alteração no título do documento, que, pela reiterada sugestão nos encontros
para se incluir formas de monitoramento do plano, teve a palavra
monitoramento acrescentada.
Ela explicou as alterações realizadas na introdução e informou que a
estrutura do plano também foi modificada incluindo as formas de monitorar o
plano. Sobre os eixos, destacou que o texto-base do Plano trazia três eixos,
enquanto, na versão revisada, o Plano apresentava os seis eixos, conforme
sugestão dos consultores ah hoc. Sobre os objetivos específicos, Viviane
também informou que se buscou trazer mais clareza, com a utilização de termos
precisos.
Nas ações por eixo, ela destacou a alteração de abordagem de nível de
resposta para contexto epidemiológico. Já nas considerações sobre a
construção do plano, salientou que seria apresentado um breve histórico das
discussões e das recomendações incorporadas e não-incorporadas ao Plano.
Por fim, mostrou que o Plano se encerraria com considerações finais sobre os
trabalhos realizados.
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Viviane acrescentou ainda que, mesmo após o envio do plano revisado
aos consultores e demais participantes, ele ainda estava passando por revisão
de conteúdo, e que os valores orçamentários faltantes de algumas ações
estavam sendo compilados e seriam adicionados à versão final a ser
apresentada ao STF. Destacou ainda que a seção de considerações finais
também dependeria das discussões da 6ª reunião para ser finalizada.
Após sua breve explanação, Viviane passou a palavra ao Dr. Eloy da APIB
que informou que o plenário do STF referendou a petição da APIB. Eloy também
sugeriu dividir o plano em ações que já estão em andamento e ações que ainda
serão realizadas. Ele destacou também sua preocupação quanto à questão do
monitoramento, e falou que é importante a reativação do Fórum de Presidentes
de CONDISI, enquanto o colegiado apropriado para esse acompanhamento.
Após sua fala, Eloy passou a palavra para os consultores ad hoc tecerem suas
considerações.
Ana Lúcia Pontes destacou que o documento reflete aspectos que
avançaram e outros que não avançaram. Informou que o objetivo dos
consultores era levantar discussões e problematizar algumas questões que
pudessem ser incorporadas ao plano. Ressaltou a necessidade de
aprofundamento dos dados e destacou que a vigilância e o diagnóstico ainda
precisam ser melhor estruturados. Por fim, Ana Lúcia Pontes destacou que o
plano precisa ser aprimorado com relação ao diagnóstico do problema e que o
monitoramento está muito voltado para às ações institucionais da própria União.
Com a palavra, a Dra Luiza Garnelo informou que os formuladores do
plano optaram por não seguir algumas regras de formulação de políticas
públicas, o que inclui a fundamentação teórica e a proposição de ações para
superar os problemas encontrados. Cada um dos seis eixos precisaria
descrever os problemas que pretende superar e isso não havia sido
incorporado. Ela destacou que os consultores formularam objetivos específicos
de cada eixo para que eles gerassem ações para saná-los, por sua vez,
identificou que alguns objetivos sugeridos foram transformados em ações.
Luiza Garnelo falou que a indefinição do problema fez com que vários
eixos tivessem carência de foco. Ela destacou que novas terminologias foram
adotadas, mas diretivas não foram adotadas. Sua percepção é de que o Estado
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estava falando de si para si e não para a sociedade. Luiza ressaltou que várias
ações apresentadas não equivaliam aos objetivos formulados, e que a questão
da transparência não apareceu no Plano.
Por fim, a Dra. Luiza expôs que participação foi incluída no plano, mas não
seria suficiente, pois o diálogo a que se propôs não era o mais adequado e o
monitoramento proposto não ultrapassou o nível de apenas relacionar o que foi
feito. Para encerrar sua fala, disse que os detalhamentos apresentados para a
questão da segurança alimentar foram excessivos, o que teria levado à perda
de foco nas ações. Além disso, o plano carecia de detalhamento das atividades
que permitiriam o controle. Por fim, Luiza salientou que não gostaria que seu
nome fosse citado enquanto coparticipante da elaboração do plano, pois o
considerava falho.
Inara Nascimento relatou que o plano não é uma expressão do que
deveria ser feito e sim do que já foi feito, e nele deveria constar todo o processo
de tomada de decisão. Ela trouxe, como exemplo, as ações de comunicação e
educação em saúde, destacando a ação de fixação de cartazes e questionando
se isso atenderia aos resultados esperados pelos povos indígenas. Por fim,
disse que o apoio no recebimento de benefícios é fundamental, e que a FUNAI
deveria adotar medidas para evitar aglomerações e assegurar que as ações
fossem por território, em vez de somente na ajuda com documentação.
Com a palavra novamente, Ana Lúcia Pontes destacou que, no item 1.1,
havia uma mistura entre controle de fluxo regular dos indígenas em suas terras
e entrada ilegal de pessoas e invasores nas terras indígenas. Ela elucidou que
medidas para trânsito regular são abordadas no plano, mas que as ações para
barrar entradas irregulares apresentavam falhas. Ela sugeriu que a diferença
entre essas ações fosse melhor detalhadas, e que o delineamento do foco
precisava ser revisto. Ao final, ela destacou que a dimensão orçamentária do
plano não estava precisa, e que existia uma confusão entre educação e
comunicação em saúde, e comunicação institucional.
Maurício Leite reiterou a fala de Ana Lúcia Pontes sobre as autorizações
legais para a entrada nas terras indígenas, pois, sem a transparência nas
ações, o controle social estaria limitado. Ele ressaltou que a ação de
conscientização indígena sobre invasões ilegais atribuiria aos indígenas a
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responsabilidade. Salientou ainda que o Plano carecia de detalhamento quanto
às ações que seriam atribuídas aos gestores locais. Já sobre a ação de
alimentação escolar, informou que o plano não definia o cronograma nem a
cobertura de alunos atingidos e que a Resolução 02 do FNDE falava que a
distribuição é obrigatória, mas isso não correspondia à realidade. Afirmou, por
fim, que o plano não se estabelecia metas específicas nem previa o apoio à
produção de alimentos produzidos pelas comunidades.
Raquel Scopel da Fiocruz informou que o plano não apresentava as metas
de cada ação e ficou sem saber se os levantamentos realmente seriam
representativos das necessidades locais. Sobre participação social, relatou que
o plano deu ênfase à escuta, mas não falou como aprofundar essa participação,
e que somente a escuta não seria suficiente para garantir a participação social.
Destacou que a escuta é apenas uma parte da participação social e que seria
importante conceituar no documento o que seria a participação social.
Raquel destacou, ademais, que seria preciso desenhar as estratégias
para efetivar a participação social e que o controle social seria uma forma de
participação social, mas que não se restringia a isso. Por fim, falou da
importância da reativação do Fórum dos Presidentes de CONDISI, e de se
detalhar com clareza como os objetivos seriam executados, além da
programação de como os objetivos seriam alcançados e o orçamento
necessário para a promoção das ações.
Luiza Garnelo retomou a palavra destacando que, no eixo 3, havia um
descolamento entre as ações e o objetivo, destacando os pontos que não
caberiam no eixo, mas estariam nele. Informou que foram priorizadas ações
somente para os gestores federais, mas elas não englobavam outros entes
federados nem as redes especializadas, para além das competências de
atuação dos DSEI. Por fim, destacou que não havia ações reais para combater
a discriminação no Plano.
Sobre o eixo 4, Ana Lúcia Pontes elencou os desafios de contratação de
profissionais e questionou como a qualificação ocorreria para os agentes que
estariam em área. Ela também destacou que, no plano, as ações e metas
ficaram confusas para esse eixo e perguntou qual seria o quantitativo
necessário para provisão de insumos, pois a base do cálculo não estava
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apresentada no Plano. Por fim, disse que muitas indicações de meta no plano
não seriam metas, e que algumas metas se misturavam com indicadores. Além
disso, o monitoramento não estava com indicadores claros e seu foco deveria
ser o impacto das ações realizadas para a sociedade.
Ana Escobar tratou do quinto eixo. Apontou que o Informe Técnico 06 da
SESAI mudou sua lógica de atuação, mas que ele seria um ponto de partida
para as definições do novo plano, não se resumindo as alterações no que já
estaria contemplado nele. Ela destacou ainda que o plano atual está
desatualizado em relação ao que o MS recomenda, e que indicadores
propostos não eram adequados nem suficientes para monitorar a situação de
pandemia. Já sobre a transparência dos dados, Ana Escobar recomendou que
o módulo demográfico do SIASI devesse ser novamente disponibilizado para
garantir a transparência dos dados, e que o Open Datasus incluía diversas
informações atualizadas para quem quisesse acessar, não havendo razões
para que os mesmos dados não fossem disponibilizados para a saúde indígena.
Clayton da UNIFESP falou sobre o eixo 6. Ele destacou que as
recomendações sugeridas pelos consultores apareceram como objetivos do
plano, mas continuaram vagas. Informou que a atenção à saúde básica estava
em um contexto muito restrito e que o documento deveria deixar claro para os
gestores locais quais ações seriam de sua competência. Por fim, disse que
assistência e a vigilância são dois eixos fundamentais, mas no plano a parte da
assistência não ficou clara.
Sobre a seção final, Ana Lúcia Pontes informou que seu conteúdo não
caberia no contexto do plano. Que o plano é da União e que ele não trouxe
todas as contribuições dos consultores. Destacou que as contribuições dos
consultores eram uma linha de diretriz para discussão que pudesse subsidiar a
construção do plano, e que os consensos e dissensos também não deveriam
constar na versão final do documento. Por fim, assinalou que a transparência
não foi suficientemente abordada no documento.
Com a palavra, Ricardo Ventura da Fiocruz reiterou as falas anteriores,
destacando que seria importante constar no plano o que já foi realizado e o que
ainda seria realizado. Ele disse que o plano, na maneira como fora apresentado,
continuava vago e impreciso. Ricardo informou ainda que o plano deu ênfase
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na palavra escuta, mas a palavra diálogo deveria ser a questão central. Por fim,
assinalou que a participação dos consultores foi apenas para colaborar na
elaboração do plano. Por sua vez, a redação foi da União e a versão final
apresentada não refletia a aprovação dos consultores.
Viviane retomou a palavra agradecendo as contribuições e informando
que o plano é dinâmico e sua construção seria contínua. Passou, então, a
palavra para o Dr. Alexandre do MPF, que pediu para ouvir a contribuição da
SESAI para que posteriormente se manifestasse. O Dr. Renan do CNDH e o
Dr. Wagner da DPU também pediram o mesmo.
Antes da fala da SESAI, Haroldo Pontes do CONASS apontou que a
sugestão de uma reunião mensal entre os entes federativos, que estava
descrita no plano, era muito importante, mas destacou que seria necessário
apresentar no documento que as ações em parceria com outras entidades
deveriam ser enviadas pela União para que os demais entes federados
verificassem a viabilidade de executá-las. Outro ponto destacado por ele foi
que, no Plano, constava a inclusão de membros do CONDISI nos conselhos
estaduais e municipais de saúde, mas que essas inclusões não seriam de
competência direta dos entes, sendo realizada por um processo de seleção
próprio.
Viviane agradeceu a fala de Haroldo e passou a palavra para SESAI. Pelo
órgão, o senhor Marcelo pontuou que, durante a pandemia, foi lançado um
portal novo da saúde indígena que ainda estava em fase de finalização. O
objetivo da mudança era ampliar a transparência das informações. No novo
portal, as informações demográficas seriam novamente disponibilizadas.
Quanto às demais contribuições dos consultores, ele informou que a
SESAI fez todas as anotações e avaliaria o que mais poderia ser incorporado
ao Plano naquele momento. Complementando a fala de Marcelo, o senhor
Rodrigo da SESAI informou que a reativação do Fórum de Presidentes de
CONDISI estava sob análise jurídica e destacou que os conselhos distritais
estavam funcionando normalmente.
Viviane agradeceu a fala da SESAI e passou a palavra para a FUNAI, que
teve problemas de áudio e não conseguiu se manifestar.
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Rodrigo do MMFDH pediu a palavra e destacou a celeridade do processo
para atendimento e entrega de cestas de alimento, e que com a ação sendo
continuada pela FUNAI, toda a estrutura e experiências adquiridas pelo
Ministério poderiam ser repassadas adiante para manter a celeridade do
processo de aquisição e entrega dos alimentos.
Sineide Neres do FNDE também pediu a palavra e agradeceu os
comentários. Ela destacou que, com as contribuições feitas, seria possível
reavaliar as políticas para que assim elas pudessem ser melhoradas. Ela
também destacou que o atendimento da Política Nacional de Alimentação
Escolar – PNAE era universal e que a entrega do Kit de alimento poderia ser
diariamente, por semana ou mensalmente, mas quem determinava isso era o
gestor local.
Sineide informou ainda que o monitoramento do FNDE é realizado
presencialmente, mas que, no período de pandemia, passou a ser remoto.
Mesmo assim, pelos acompanhamentos feitos, sabia-se que alguns munícios
já estavam na quarta entrega de alimentos. Ela destacou que o FNDE iria
averiguar sobre a implementação da política no estado de Santa Catarina e
levantar as razões pelas quais os alimentos não atendiam aos hábitos
alimentares dos povos indígenas da região. Salientou ainda que o FNDE
deixará mais claro, no plano, que a compra dos alimentos deve priorizar as
comunidades indígenas e destacou que a participação de representante
indígena é feita para garantir tanto a compra, quanto a distribuição dos
alimentos conforme os costumes alimentares locais.
Renan do CNDH informou que percebeu, ao longo de todas as reuniões
do GT, a dificuldade de diálogo. Afirmou que não houve um diálogo efetivo e
que a postura da SESAI sempre foi a de informar que avaliaria posteriormente
as sugestões. Ele esperava um debate de proposições que fosse tecnicamente
qualificado, o que não teria ocorrido. Ele destacou ainda que, para chegar a
consensos, todos precisariam se manifestar e a SESAI não fez isso. Por fim,
salientou que o CNDH reiterava as conclusões dos consultores, reforçando que
o plano continuou genérico.
Renan também destacou que a questão do atendimento aos indígenas em
terras não-homologadas não ficou claro no plano e que o documento
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apresentado não era um plano, e sim um conjunto de intenções. Para encerrar,
falou da importância do controle social e do Fórum de Presidentes do CONDISI.
Por fim, reforçou que, nas reuniões, não houve diálogo e sim falas apresentadas
que não dialogavam.
Wagner Vaz da DPU apontou a insuficiência das ações e ressaltou que o
espaço das reuniões não cumpriu seu objetivo. Afirmou que o plano
apresentado foi uma adaptação do plano anterior e, deste modo, ficava difícil
para os órgãos de controle se manifestarem, uma vez que a SESAI quase não
se manifestou. Encerrou sua fala afirmando esperar que, na fase de
monitoramento, a metodologia das reuniões fosse reformulada, para que
houvesse, de fato, debate.
Alexandre Guimarães do MPF cumprimentou a todos, e reconheceu o
esforço de todos os envolvidos, mas reforçou os argumentos apresentados
pelas pessoas que o antecederam. Ele destacou que a decisão do STF foi no
sentido de aproximar os povos indígenas das ações, e que não bastava que as
ações fossem rápidas, mas também teriam que ser eficazes. Assinalou que o
plano deveria contar com a participação de todos, mas ainda era preciso evoluir
para garantir a construção conjunta.
Alexandre acrescentou que, nas duas primeiras reuniões, as falas foram
desvinculadas da finalidade dos encontros e a SESAI não se manifestou
adequadamente, de modo que não houvesse o diálogo, como foi relatado pelo
CNDH por meio de ofício. Somente na terceira reunião, houve uma pequena
mudança, mas que também não atendeu as expectativas. Reforçou que a
postura da SESAI não garantiu o efetivo diálogo e que o plano elaborado não
poderia ser considerado de construção coletiva.
Alexandre salientou novamente que houve alguns avanços, mas ainda
seria necessário o melhoramento das ações e do diálogo, sendo importante ver
junto à APIB se os objetivos propostos foram atendidos, e verificar o que
poderia ser feito para melhorar as próximas reuniões. Encerrou sua fala
reafirmando que, embora o direito de consulta a povos indígenas pareça
abstrato para os gestores, ele não é, e reforçou que, na continuidade proposta
para o GT, a consulta à APIB seria importante para que o processo pudesse
ser aprimorado.
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Viviane agradeceu a fala de todos e informou que as contribuições e
percepções da APIB sobre o que poderia ser melhorado quanto às reuniões de
monitoramento seriam bem-vindas, podendo ser enviadas a ela.
Eloy da APIB informou que os consultores têm respaldo científico e por
isso a APIB e seus membros aceitaram e enviaram seus comentários,
referendando-os. Ele destacou que todos teriam feito um grande esforço para
dialogar, mas não estava havendo um diálogo por parte da SESAI, e isso era
uma falta de respeito com todos, pois o debate não teria ocorrido. Ressaltou,
por fim, que os comentários da APIB foram com base no ponto de vista técnico
dos consultores, mas os técnicos da SESAI se limitaram a falar muito pouco, e
ele relataria isso nos autos do processo.
Marcelo da AGU pontuou que a sala se deu por força de uma ADPF para
resolver problemas históricos. Por parte da União, a orientação era no sentido
de ouvir todas as contribuições, devido à riqueza de conhecimento apresentada
pelos convidados. Ele reforçou que a confecção do plano é da União, e que o
diálogo poderia ser sim construído com a manifestação dos consultores, e com
a avaliação das sugestões para realizar o máximo possível do que foi sugerido.
Ele destacou também que não havia dissenso, e sim algumas impossibilidades
por parte da União de executar de forma imediata todas as ações sugeridas
para o plano. Reafirmou, assim, que houve sim avanços.
Marcelo reconheceu que havia carências no plano, mas novamente
reforçou que os problemas seriam estruturais e a realização das ações iriam se
complementar ao longo do tempo. Ele disse ainda que o diálogo foi possível na
medida em que as falas foram ouvidas com atenção pela União, que incorporou
à nova versão do plano tudo que foi possível, chegando a uma decisão.
Salientou que o trabalho foi cansativo, mas proveitoso, mesmo que o plano
ainda necessitasse de aperfeiçoamento. Por fim, disse que todos os órgãos se
esforçaram para estar presentes, demonstrando interesse em ouvir a todos os
convidados, e que os compromissos futuros como o Fórum de Presidentes de
CONDISI eram importantes. Ele encerrou sua fala dizendo que várias
contribuições apresentadas foram acatadas, o que demonstra que a União
estava aberta ao diálogo, e que todos os esforços seriam evidentemente
colocados nos autos da ADPF.
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Viviane retomou a fala destacando que o momento e as reuniões
demandaram um grande esforço de todos, e agradeceu o empenho de todos
os presentes. Passou, então, a palavra para Dra. Luiza Garnelo.
Luiza falou que os consultores reconheciam o esforço de todos e
consideravam que haviam cumprido seu papel de apresentar o que eles
consideravam

importantes

aprimoramentos

do

plano.

Encerrou

sua

participação relatando que as reuniões foram difíceis e desgastantes, mas que
o trabalho de todos era para contribuir na melhoria do plano.
Viviane agradeceu o esforço de cada um dos consultores e todas as
contribuições para o plano e relatou que o plano estava em constante
construção e as alterações seriam, na medida do possível, realizadas no
documento. Destacou que o que não foi possível avançar nas duas semanas
de reuniões poderiam resultar em avanços daquele momento em diante.
Passando para o último ponto da pauta, Viviane propôs que as reuniões
de monitoramento ocorressem a cada três semanas, para avaliação das ações
realizadas e para a alteração do que precisasse ser feito. Informou que as
reuniões seriam convocadas pela União com a presença das equipes técnicas
e com a participação da APIB e seus convidados. Propôs ainda que as reuniões
tratassem do tema saúde, proteção territorial e alimentação e renda, e
durassem três horas. Viviane informou ainda que plano apresentado ao STF
seria um primeiro ponto de avaliação e novas ações podem ser apresentadas.
Ela mostrou a proposição de calendário das novas reuniões e ressaltou que a
dinâmica seria definida posteriormente com as contribuições de todos.
Ana Lucia Pontes pediu a palavra e informou que o monitoramento não
seria efetivo se as melhorias no plano, apontadas pelo grupo de consultores,
não fossem realizadas. Salientou que as questões estratégicas deveriam ser
melhor definidas e que os indicadores também deveriam ser mais bem
apresentados. Ana Lucia Pontes destacou, por fim, que programar o
monitoramento de algo que precisaria de uma revisão seria muito complexo, e
que o plano nacional teria como outro desafio construir uma metodologia para
se aplicar aos 34 distritos.
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Viviane concordou com ela e afirmou que, além de complexo, seria inédito.
Esclareceu que as melhorias no Plano seriam mais uma vez buscadas pela
União nas próximas semanas e novamente reforçou o caráter dinâmico do
Plano.
Enquanto encaminhamentos, Viviane informa que a memória da reunião
seria enviada dia 07 de agosto de 2020, e pediu um esforço de todos para que
as colaborações fossem enviadas até às 17h. Ela informou que também
aguardaria as sugestões da APIB para melhorar as dinâmicas das reuniões de
monitoramento.
Antes, porém, de encerrar a reunião, assim como foi feito na primeira
reunião do GT, Viviane pediu um minuto de silêncio para todos em nome dos
indígenas que faleceram, em especial, em memória do Cacique Aritana que era
um grande líder do Xingu.
Após o minuto de silêncio, Viviane novamente agradeceu a participação
de todos e declarou a reunião encerrada às 17h40min.
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Contextualização

O Brasil, a exemplo dos demais países do mundo, vê-se diante de uma
pandemia causada por um novo tipo de coronavírus (COVID-19). O novo
agente foi descoberto ao final de 2019, após casos registrados na China, e,
desde então, já contaminou cerca de 15 milhões de pessoas em todo o
mundo1. Destas, pouco mais de 614 mil pessoas (4% do total) perderam sua
vida.
Tão logo a COVID-19 foi descoberta, o Governo Federal criou o Centro de
Operações de Emergência em Saúde Pública (COE-COVID-19), no âmbito do
Ministério da Saúde (MS). Coordenado pela Secretaria de Vigilância em Saúde
(SVS), o COE-COVID foi ativado no dia 22 de janeiro de 2020 com o objetivo
de nortear a atuação do MS na resposta à possível emergência de saúde
pública, buscando uma atuação coordenada no âmbito do SUS.
Os primeiros casos de coronavírus no país apareceram no início de
fevereiro de 2020, já com o COE-COVID ativo e atuando. Naquele momento,
porém, nem o Brasil nem as demais Nações compreendiam ainda a gravidade
da epidemia que a China e elas mesmas experimentavam. Não obstante, em
menos de um mês, no dia 20/3/2020, em razão da rápida disseminação do
vírus e da alta probabilidade de sobrecarga no sistema de saúde, o Governo
Federal decretou, por meio do Decreto Legislativo nº 6, estado de calamidade
pública. À época, já se sabia pela experiência de outros países que a maior
proporção de mortes por casos de COVID-19 dizia respeito à população idosa,
com mais de 60 anos de idade, e às pessoas com comorbidades e doenças
crônicas.
A população das Nações que experimentavam o surto da COVID-19
naquele momento, notadamente do continente asiático e europeu, não era
composta,

contudo,

especificamente,

por

povos

e

comunidades

por povos indígenas aldeados,

tradicionais,

cujas

mais

especificidades

biológicas requerem uma atenção especial do Estado. Devido ao seu modo
tradicional de vida, os indígenas não adquirem anticorpos para diversos tipos
de doenças, o que resulta em baixa imunidade. Cita-se, por exemplo, as
1

Fonte: https://covidvisualizer.com/. Acesso em 21 de julho de 2020.
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doenças do aparelho respiratório, que constituem a principal causa de
mortalidade infantil na população indígena. Nessa população, as epidemias e
os elevados índices de mortalidade pelas doenças transmissíveis já
contribuíram de forma significativa para a redução do número de indígenas que
viviam no território brasileiro ao longo do tempo.
No Brasil, vivem 305 etnias indígenas, com 274 línguas distintas, que
somam 896.917 pessoas, o que corresponde a aproximadamente 0,5% da
população total do país, segundo dados do IBGE. Destes, 324.834 vivem em
cidades e 572.083 em áreas rurais.
Diante da importância desse segmento populacional para o país e, em
especial, para o Governo Federal, antes mesmo de ser publicado o Decreto
Legislativo nº 6, a Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI e a
Fundação Nacional do Índio – FUNAI já haviam elaborado e divulgado diversos
documentos (portarias, informes técnicos, relatórios, recomendações e
protocolos de manejos clínicos) com orientações gerais e específicas de
prevenção e combate à COVID-19 para os 34 Distritos Sanitários Especiais
Indígenas – DSEIs e as 39 Coordenações Regionais – CRs, 240
Coordenações Técnicas Locais

– CTLs e 11 Frentes de Proteção

Etnoambiental – FPEs2.
A formulação e a implementação inicial desses documentos por tais
agentes públicos culminaram, pouco tempo depois, no anúncio, no dia 13 de
abril, de um plano de enfrentamento à COVID-19 abrangente, de caráter
interministerial, composto por um numeroso conjunto de ações voltadas para a
proteção à vida e à saúde de povos indígenas. Construído com a participação
de 15 (quinze) ministérios, o plano agregou a iniciativa da SESAI e da FUNAI,
que publicaram e divulgaram 36 planos de contingência (dois gerais e 34
específicos, sendo um por DSEI) no dia 10 de abril, além das ações do
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da Cidadania, da
Educação, do Meio Ambiente, dentre outros, destinadas aos povos e
comunidades tradicionais.
A rápida resposta do Governo Federal, sobretudo, para povos indígenas
possibilitou que a pandemia não alcançasse, com a celeridade e a gravidade
2 Esses documentos podem ser acessados pelo link:

https://drive.google.com/drive/folders/1NypkAgVkBQU5ztQ4yWVgh1bgxdiBlBhh
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conhecidas, essas populações. Após quase 5 (cinco) meses de pandemia,
alcançamos 231 mortes de indígenas aldeados3. Em que pese a importância
singular e o pesar pelo falecimento de cada um desses 231 indígenas
aldeados, esse resultado aponta para o sucesso, em boa medida, das ações
integradas e coordenadas do Governo Federal no sentido de proteger a vida e
a saúde dessa população. Em comparação aos demais segmentos
populacionais, cuja vida importa igualmente para o Governo Federal, as mortes
de

indígenas

são

proporcionalmente

inferiores

às

demais:

enquanto

aproximadamente 96% das pessoas contaminadas em todo o país recuperamse, cerca de 98% de indígenas aldeados superam a COVID-19.
Não obstante esses resultados, a pandemia ainda não foi completamente
superada e a atuação do Governo Federal, em parceria com os entes
federados e a sociedade civil, permanece imprescindível para a garantia da
vida e da saúde de todos, em especial, dos povos indígenas brasileiros.
Segundo o Painel “COVID-19 no Brasil”, do Ministério da Saúde, os
estados com número crescente de casos confirmados, no dia 20 de julho de
2020, eram o Rio de Janeiro e o Mato Grosso, seguidos por São Paulo,
Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo, conforme Figura
1 a seguir.

3

Fonte: https://saudeindigena.saude.gov.br/corona. Acesso em 21 de julho de 2020.
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Figura 1: Novos casos de COVID-19 por Unidade Federativa
Fonte: https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html

Dentre eles, o estado do Mato Grosso, São Paulo e da Bahia figuram-se
entre os que têm apresentado o maior número de novos óbitos por COVID-19,
como mostra a Figura 2 abaixo. Além deles, destacam-se o estado de
Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Espírito Santo, Paraná e Rio Grande do Sul.
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Figura 2: Novos óbitos por COVID-19 por Unidade Federativa
Fonte: https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html

Tendo em vista os planos de contingência vigentes, bem como as
constatações epidemiológicas apresentadas acima, passa-se à apresentação
do Plano de Enfrentamento à COVID para Povos Indígenas Brasileiros.
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Objetivo Geral e Específicos
Este Plano consiste na resposta do Governo Federal e da Sociedade
Civil, notadamente, de representantes de comunidades indígenas de todo o
país, para os riscos à vida e à saúde dos povos indígenas em face da
pandemia da COVID-19. O Plano agrega ações discutidas e validadas por
diversos órgãos e entidades federais, a saber, o Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos, o Ministério da Justiça e Segurança Pública,
por intermédio da FUNAI, o Ministério da Saúde, por meio da SESAI, e o
Ministério da Defesa, e por representantes do Conselho Nacional de Direitos
Humanos – CNDH, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB, da
Fundação Oswaldo Cruz, e da Associação Brasileira de Saúde Coletiva –
ABRASCO.
O Plano tem como principal objetivo assegurar o direito à vida e aos
direitos sociais dos povos indígenas. Nesse sentido, são objetivos específicos
do Plano:
•

Disseminar orientações adequadas e específicas para a prevenção ao
contágio e o atendimento adequado de indígenas de diferentes etnias;

•

Fortalecer e assegurar as adequadas e seguras condições de
trabalho para os servidores públicos que atuam no atendimento a
esses povos;

•

Atender especificidades imunológicas e epidemiológicas da população
indígena em face do coronavírus;

•

Reduzir os riscos de contágio pelas comunidades indígenas;

•

Proteger os territórios indígenas de invasores;

•

Garantir, minimamente, a segurança alimentar dos povos indígenas; e

•

Assegurar renda mínima para a população indígena para o póspandemia.
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Eixos
O Plano está estruturado em três eixos: Saúde, Contenção de Invasores,
e Proteção Social.

1. Saúde:
Como já mencionado e sabido, as populações indígenas carecem de
atenção especializada em contextos de epidemias e pandemias. Sendo assim,
as ações voltadas para a garantia da vida e da saúde dos indígenas devem
levar em consideração a vulnerabilidade epidemiológica, as especificidades
biológicas e a influência de aspectos socioculturais nos protocolos de
atendimento das diferentes etnias.
Tendo isso em vista, as iniciativas do Plano relacionadas à dimensão
Saúde são diferenciadas por comunidade indígena, com base na diversidade
sociocultural e nas particularidades epidemiológicas e logísticas desses povos.
O foco recai na oferta dos serviços de Atenção Primária e na garantia de
integralidade da assistência requerida. Ressalte-se desde já, porém, que essa
atuação enfrenta um grande desafio, qual seja, a aceitabilidade do
deslocamento para estabelecimento de referência especializada e a própria
hospitalização por parte de indígenas de algumas comunidades pelo território
nacional.

2. Contenção de Invasores:
O Eixo Contenção de Invasores apresenta as medidas de proteção
territorial que têm sido tomadas no sentido de prevenir a contaminação dos
povos indígenas pela COVID-19, seja por deslocamentos voluntários das
comunidades até locais com certo nível de infecção, seja por recebimento de
não-indígenas em suas terras por motivos diversos, dentre eles, visitação e
invasão.
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Tais

medidas

compreendem

desde

ações

de

conscientização

personalizada por etnia, passando por estabelecimento de barreiras sanitárias
por todo o país, até a aplicação de protocolos de encaminhamento de casos
suspeitos e confirmados de contaminação por COVID-19.

3. Proteção Social:
O Eixo Proteção Social abrange o conjunto de iniciativas voltado para a
garantia de segurança alimentar e de acesso aos serviços públicos
socioassistenciais e para a garantia de renda mínima para os povos indígenas.
Nesse sentido, ele contempla ações de diversos Ministérios, dentre eles,
o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o Ministério da
Educação, o Ministério da Cidadania, o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além de órgãos
federais, diversas instituições privadas têm contribuído para que o sustento e o
recurso financeiro não faltem às comunidades indígenas em tempos de
pandemia.
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Ações por eixo, com cronograma de execução e responsável

1. Saúde
As ações do Governo Federal para proteção à vida e para garantia de
saúde aos povos indígenas têm sido implementadas com base em três níveis
de resposta: Alerta, Perigo Iminente e Emergência em Saúde Pública 4. Para
tanto, o risco tem sido avaliado e revisto periodicamente desde Março, a partir
do desenvolvimento de conhecimento científico sobre o vírus e a situação em
cada território, de modo a garantir que o nível de resposta seja ativado e as
medidas correspondentes sejam adotadas.
Para cada nível de resposta, as medidas de vigilância, o suporte
laboratorial, de controle de infecção, assistência, assistência farmacêutica,
vigilância sanitária - medidas de saúde em pontos de entrada em terras
indígenas, e comunicação de risco variam. A seguir, apresenta-se essas
medidas por nível de resposta.

A. ALERTA

O Nível de resposta de Alerta corresponde a uma situação em que o risco
de introdução da COVID-19 na comunidade indígena é elevado, embora ela
ainda não apresente casos suspeitos. Para esse nível de resposta, as medidas
tomadas pelas equipes de saúde são:

i. Vigilância no SASISUS
•

Monitorar, junto à rede Centro de Informações Estratégicas em
Vigilância em Saúde (CIEVS), eventos e rumores na imprensa,

4

Fonte: https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingenciacoronavirus-COVID19.pdf
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redes sociais e junto aos serviços de saúde relacionados a casos
na saúde indígena.
•

Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de
casos suspeitos para infecção humana pelo novo coronavírus
(COVID-19) com a identificação do indígena e grupo étnico.

•

Fortalecer os serviços de saúde do SASISUS para a detecção,
notificação, investigação e monitoramento de prováveis casos
suspeitos para infecção humana pelo novo coronavírus (COVID19) em população indígena que vive em terras e territórios
indígenas, conforme a definição de caso estabelecida.

•

Notificar os casos no devido sistema de informação orientado pelo
MS, anotar o número de identificação da notificação e enviar a
ficha

enviada

ao

CIEVS

e

o

número

para

o

e-mail

lista.nucleo1@saude.gov.br.
•

Monitorar o comportamento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), no Sistema de
Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI) local e SIASIWeb, para permitir avaliação de risco e apoiar a tomada de
decisão.

•

Sensibilizar os profissionais de saúde e população indígena em
relação a etiqueta respiratória e higiene das mãos.

•

Promover

a

capacitação

de

recursos

humanos

para

a

investigação de casos suspeitos de infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19).
•

Divulgar materiais de educação em saúde para os trabalhadores
da saúde indígena.

ii. Vigilância nos municípios e estados
•

Fortalecer os serviços de saúde para a detecção, notificação,
investigação e monitoramento de prováveis casos suspeitos para
infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19) com a
identificação do indígena e grupo étnico, conforme a definição de
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caso estabelecida, no devido sistema de informação orientado
pelo MS.
•

Contemplar os trabalhadores da saúde indígena na oferta de
capacitações de recursos humanos para a investigação de casos
suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).

•

Incluir representantes dos DSEI em reuniões estaduais e
municipais (onde houver terras e territórios indígenas) voltadas
para a vigilância dos casos para infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19).

•

Divulgar materiais de educação em saúde para o trabalhador da
saúde, incluindo os da saúde indígena.

iii. Suporte laboratorial
•

Incluir, na definição de fluxos de coleta de amostras e envio aos
laboratórios de referência para infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19), junto à rede laboratorial de referência
para os vírus respiratórios, a população indígena atendida pelo
SASISUS.

•

Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para infecção
humana pelo novo coronavírus (COVID-19) e outros vírus
respiratórios na população indígena, em articulação com o DSEI.

iv. Medidas de controle de infecção
•

Orientar os serviços de saúde quanto às medidas de prevenção e
controle de infecção para a infecção pelo novo coronavírus
(COVID-19), conforme orientações da Anvisa.
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v. Assistência no SASISUS
•

Adoção dos protocolos, normas e rotinas para o acolhimento,
atendimento, medidas de prevenção e controle, manejo clínico,
monitoramento, entre outros, para os casos de SG, SRAG e
casos suspeitos para infecção humana pelo novo coronavírus
(COVID-19).

•

Comunicação e notificação imediata de casos suspeitos para
infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).

•

Garantir acolhimento, reconhecimento precoce e controle de
casos suspeitos para a infecção humana pelo novo coronavírus
(COVID-19).

•

Estimular as capacitações de trabalhadores sobre o fluxo de
pacientes suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus
(COVID-19).

•

Definir fluxo para deslocamento de pacientes para atendimento
especializado para casos suspeitos de infecção humana pelo
novo coronavírus (COVID-19), considerando a realidade de cada
DSEI.

•

Realizar levantamento e providenciar abastecimento dos insumos
para atendimento de pacientes suspeitos para infecção humana
pelo novo coronavírus (COVID-19).

•

Realizar

levantamento

equipamento

de

e

proteção

providenciar
individual

abastecimento
(EPI),

de

conforme

recomendação da Anvisa.

vi. Assistência nos municípios e estados
•

Comunicação e notificação imediata de casos suspeitos para
infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19) com a
identificação do indígena e grupo étnico.

•

Promover as atividades previstas na Atenção Primária/ Ministério
da Saúde para prevenção e manejo dos casos suspeitos e
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confirmados de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19)
contemplando a população indígena em contexto urbano.
•

Identificar, em seu território, o DSEI responsável (Anexo I) e as
Casas de Saúde Indígena (CASAI) (Anexo II) de modo a incluí-los
nos Planos de Contingência dos estabelecimentos de saúde da
rede de referência do SUS.

•

Incluir os trabalhadores da saúde indígena nas capacitações
sobre o fluxo de pacientes suspeitos de infecção humana pelo
novo coronavírus (COVID-19).

•

Adotar as diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde dos
Povos Indígenas.

•

Em relação ao atendimento de pacientes indígenas advindos do
SASISUS, no que se refere aos estabelecimentos de saúde de
referência, (i) viabilizar o direito do paciente indígena a
acompanhante e a intérprete, quando este se fizer necessário,
respeitadas as condições clínicas do paciente; (ii) viabilizar a
adaptação de protocolos clínicos, bem como critérios especiais de
acesso

e

acolhimento,

considerando

a

vulnerabilidade

sociocultural; (iii) priorizar o acesso diferenciado aos indígenas de
recente contato, incluindo a disponibilização de alojamento de
internação individualizado; e (iv) assegurar o compartilhamento de
diagnósticos e condutas de saúde de forma compreensível aos
pacientes indígenas.

vii. Assistência farmacêutica no SASISUS
•

Fazer

levantamento

de

medicamentos

para

atendimento

sintomático dos pacientes e para o tratamento da infecção
humana pelo novo coronavírus (COVID-19) e abastecer estoque
estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos
pacientes dos DSEI.
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•

Disponibilizar medicamento específico para os casos de SG e
SRAG que compreendem a definição clínica para uso do fosfato
de oseltamivir.

•

Garantir a logística de controle, distribuição e remanejamento de
insumos para os DSEI.

viii. Assistência farmacêutica nos municípios e estados
•

Considerar nos Planos de Contingência municipais e estaduais os
indígenas advindos do SASISUS nos estabelecimentos de
referência e a população indígena em contexto urbano.

ix. Vigilância sanitária - medidas de saúde em pontos de entrada em
terras indígenas
•

Informar a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) sobre a
orientação às suas equipes quanto à prevenção e controle a
infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).

•

Orientar à FUNAI sobre a distribuição de material informativo para
orientar pesquisadores e outros que solicitaram ingresso em
terras indígenas quanto à prevenção e controle a infecção
humana pelo novo coronavírus (COVID-19).

•

Reforçar junto às equipes multidisciplinares de saúde indígena a
vigilância para o COVID-19 em áreas fronteiriças em terras e
territórios indígenas.

x. Comunicação de risco
•

Divulgar, para a população indígena, as informações sobre a
doença e medidas de prevenção sobre a infecção humana pelo
novo coronavírus (COVID-19), inclusive por meio de materiais
informativos.
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•

Traduzir para língua indígena, sempre que possível, materiais
informativos sobre a doença e medidas de prevenção.

•

Definir, nos DSEI, o porta-voz que será responsável pela
interlocução com a SESAI nível-central, sendo esta a responsável
pela interlocução com as outras secretarias do Ministério da
Saúde para divulgação de informações sobre a situação
epidemiológica da população indígena do SASISUS em relação à
infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).

xi. Gestão

•

Incluir, no Centro de Operações de Emergências em infecção
humana pelo novo coronavírus (COE-COVID-19), nível nacional,
representante da SESAI.

•

Promover ações integradas, entre municípios, estados e DSEI,
em vigilância em saúde e assistência na prevenção e controle do
novo coronavírus (COVID-19).

•

Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados
sobre o cenário epidemiológico da população indígena e o risco
de introdução do novo coronavírus (COVID-19).

•

Garantir estoque estratégico de insumos laboratoriais para
diagnóstico do vírus SARS-COV-2 e de medicamentos para o
atendimento de casos suspeitos e confirmados para o novo
coronavírus (COVID-19), incluindo para indígenas advindos do
SASISUS e população indígena em contexto urbano.

•

Promover ações de educação em saúde referente à promoção,
prevenção e controle do novo coronavírus (COVID-19) na
população indígena.

•

Monitorar os estoques dos insumos existentes ao nível dos DSEI.

•

Apoiar os gestores estaduais e municipais na adequação dos
Planos de Contingência para inclusão da população indígena.
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B. PERIGO IMINENTE

O nível de resposta de Perigo Iminente corresponde a uma situação em
que há confirmação de caso suspeito, conforme previsto no Capítulo IV, Seção
I, Artigo 15, da 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.
Para esse nível de resposta, as medidas tomadas pelas equipes de saúde são:

i.

Vigilância no SASISUS

•

Expandir a capacidade de avaliação rápida de riscos, realizar
eficaz monitoramento de informações e investigação intersetorial
e resposta frente a casos suspeitos de infecção humana pelo
novo coronavírus (COVID-19) em população indígena.

•

Os DSEI devem emitir alertas para a SESAI e as Secretarias
Estaduais e Municipais de Saúde sobre a situação epidemiológica
da população indígena do SASISUS.

•

Articular com a SVS a inclusão no Boletim Epidemiológico da
situação epidemiológica da população indígena do SASISUS.

•

Identificação de indígenas no monitoramento dos casos de
Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG) nos sistemas de informação da rede.

•

Monitorar o comportamento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na população
indígena no SIASI e demais sistemas oficiais de informação da
rede para permitir avaliação de risco e apoiar a tomada de
decisão.

•

Sensibilizar a rede de vigilância e atenção à saúde sobre a
situação epidemiológica na população indígena.
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•

Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e junto
aos serviços de saúde, em articulação com o CIEVS, relacionados
à população indígena.

•

Divulgar materiais de educação em saúde para os trabalhadores
da saúde indígena.

•

Notificar, investigar e monitorar prováveis casos suspeitos para
infecção

humana

pelo

novo

coronavírus

(COVID-19)

em

população indígena que vive em terras e territórios indígenas,
conforme a definição de caso estabelecida, no devido sistema de
informação orientado pelo MS.

ii.

Vigilância nos municípios e estados

•

Garantir a participação de representação dos DSEI nos Centros
de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-COVID19) das unidades federadas e municípios (onde houver terras e
territórios indígenas) para monitoramento de casos suspeitos de
infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).

•

Expandir a capacidade de avaliação rápida de riscos, realizar
eficaz monitoramento de informações e investigação intersetorial
e resposta frente a casos suspeitos de infecção humana pelo
novo coronavírus (COVID-19) em população indígena.

•

Os estados e municípios deverão divulgar em seus Boletins
Epidemiológicos o número de casos suspeitos e confirmados
identificados em população indígena.
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•

Identificação de indígenas no monitoramento dos casos de
Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG) nos sistemas de informação da rede.

•

Monitorar o comportamento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na população
indígena nos sistemas oficiais de informação da rede para permitir
avaliação de risco e apoiar a tomada de decisão.

•

Sensibilizar a rede de vigilância e atenção à saúde sobre a
situação epidemiológica na população indígena.

•

Divulgar materiais de educação em saúde para o trabalhador da
saúde, incluindo os trabalhadores da saúde indígena.

•

Notificar, investigar e monitorar prováveis casos suspeitos para
infecção

humana

pelo

novo

coronavírus

(COVID-19)

em

população indígena, conforme a definição de caso estabelecida,
no devido sistema de informação orientado pelo MS.

iii.

Suporte laboratorial

•

Garantir a execução dos fluxos para diagnóstico laboratorial para
detecção de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19),
junto a rede laboratorial de referência para os vírus respiratórios,
em especial para os indígenas referenciados do SASISUS.

•

Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para infecção
humana pelo novo coronavírus (COVID-19) e outros vírus
respiratórios na população indígena.

•

Promover demais atividades previstas pelo Plano de Contingência
Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID19), incluindo os indígenas advindos do SASISUS e a população
indígena em contexto urbano.

iv.

Medidas de controle de infecção

•

Orientar os serviços de saúde quanto às medidas de prevenção e
controle de infecção para casos suspeitos ou confirmados de
infecção pelo novo coronavírus, conforme orientações da
ANVISA.

v.

Assistência no SASISUS

•

Adoção dos protocolos, normas e rotinas para o acolhimento,
atendimento, medidas de prevenção e controle, manejo clínico,
monitoramento, entre outros, para os casos de SG, SRAG e
casos suspeitos para infecção humana pelo novo coronavírus
(COVID-19).

•

Estabelecer junto aos DSEI a importância de implementar
precauções para gotículas/aerossóis de acordo com cada caso e
gravidade no enfrentamento de casos suspeitos ou confirmados
da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).

•

Levantar a disponibilidade nos hospitais de referência de leitos de
internação com isolamento e leitos de UTI com isolamento para
casos graves, em específico para indígenas de recente contato.

•

Estimular a capacitação em serviço para atualização do cenário
global e nacional da infecção humana pelo novo coronavírus
(COVID-19).

•

Estabelecer e apoiar o uso de equipamentos de proteção
individual para os trabalhadores do SASISUS de acordo com o
protocolo de manejo clínico para a infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19), conforme recomendação da Anvisa.

vi.

Assistência nos municípios e estados

•

Promover a organização da rede de atenção à saúde para
atendimento aos casos de SG, SRAG e da infecção humana pelo
novo coronavírus (COVID-19) na população indígena.

•

Orientar

a

organização

Contingência

pelos

e

hospitais

apresentação
de

dos

referência

Planos

das

de

unidades

federadas, acolhimento, reconhecimento precoce e controle de
casos suspeitos ou confirmados para a infecção humana pelo
novo coronavírus (COVID-19) na rede pública e privada, incluindo
a população indígena do SASISUS e a população indígena em
contexto urbano.
•

Levantar a disponibilidade nos hospitais de referência de leitos de
internação com isolamento e leitos de UTI com isolamento para
casos graves, em específico para indígenas de recente contato.

vii.

Assistência farmacêutica no SASISUS

•

Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento
sintomático dos pacientes.

•

Disponibilizar medicamentos indicados para o tratamento de
infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).

•

Disponibilizar medicamento específico para os casos de SG e
SRAG que compreendem a definição clínica para uso do fosfato
de oseltamivir.

•

Garantir a logística de controle, distribuição e remanejamento de
insumos para os DSEI.

viii.

Assistência farmacêutica nos municípios e estados

•

Considerar nos Planos de Contingência municipais e estaduais os
indígenas advindos do SASISUS nos estabelecimentos de
referência e a população indígena em contexto urbano.

ix.

Vigilância sanitária - medidas de saúde em pontos de entrada em
terras indígenas
•

Informar à Fundação Nacional do Índio (FUNAI) sobre a
orientação às suas equipes quanto à prevenção e controle a
infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).

•

Orientar à FUNAI sobre a distribuição de material informativo para
orientar pesquisadores e outros que solicitaram ingresso em
terras indígenas quanto à prevenção e controle a infecção
humana pelo novo coronavírus (COVID-19).

•

Reforçar junto às equipes multidisciplinares de saúde indígena a
vigilância para o COVID-19 em áreas fronteiriças em terras e
territórios indígenas.

x.

Comunicação de risco

•

Divulgar amplamente os boletins epidemiológicos da infecção
humana pelo novo coronavírus (COVID-19) contemplando a
situação epidemiológica da população indígena;

•

Intensificar as atividades educativas para a população indígena
com divulgação das informações sobre a doença e medidas de
prevenção sobre a infecção humana pelo novo coronavírus
(COVID-19), inclusive por meio de materiais informativos.

•

Traduzir para língua indígena, sempre que possível, materiais
informativos sobre a doença e medidas de prevenção.

xi.

Gestão

•

Promover ações integradas, entre municípios, estados e DSEI,
em vigilância em saúde e assistência na prevenção e controle do
novo coronavírus (COVID-19).

•

Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados
sobre o cenário epidemiológico da população indígena e o risco
de introdução do novo coronavírus (COVID-19).

•

Articular junto às áreas do Ministério da Saúde e outros órgãos o
desenvolvimento das ações e atividades propostas para esse
nível de alerta.

•

Garantir estoque estratégico de insumos laboratoriais para
diagnóstico do vírus SARS-COV-2 e de medicamento para o
atendimento de casos suspeitos e confirmados para o novo
coronavírus (COVID-19), incluindo para indígenas advindos do
SASISUS e população indígena em contexto urbano.

•

Promover ações de educação em saúde referente à promoção,
prevenção e controle do novo coronavírus (COVID-19).

•

Monitorar os estoques dos insumos existentes ao nível dos DSEI.

•

Acompanhar a execução das ações voltadas para a população
indígena dos Planos de Contingência estaduais e municipais;

•

Garantir o cumprimento do fluxo para deslocamento de pacientes
para atendimento especializado para casos suspeitos de infecção
humana pelo novo coronavírus (COVID-19), considerando a
realidade de cada DSEI.

C. EMERGÊNCIA

DE

SAÚDE

PÚBLICA

DE

IMPORTÂNCIA

NACIONAL (ESPIN)

O Nível de resposta de Emergência de Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN) corresponde a uma situação em que há confirmação de

transmissão local do primeiro caso de Coronavírus (COVID-19), no território
nacional, ou reconhecimento de declaração de Emergência de Saúde Pública
de Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial de Saúde
(OMS). Essas situações configuram condições para recomendação ao Ministro
da Saúde de declaração de ESPIN, conforme previsto no Decreto nº 7.616 de
17 de novembro de 2011 que dispõe sobre a declaração de Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN. A seguir, apresentam-se as
medidas que são tomadas para esse nível de resposta.

i.

Vigilância no SASISUS

•

Divulgar aos DSEI as normas e diretrizes atualizadas do MS para
a prevenção e controle da infecção humana pelo novo
coronavírus.

•

Realizar investigação do caso confirmado pela infecção humana
pelo novo coronavírus (COVID-19) em indígenas que vivem em
terras e territórios indígenas.

•

Conduzir investigação epidemiológica e rastrear contatos de
casos suspeitos e confirmados da infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19) em indígenas que vivem em terras e
territórios indígenas.

•

Articular com a SVS a inclusão no Boletim Epidemiológico da
situação epidemiológica da população indígena do SASISUS.

•

Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e junto
aos serviços de saúde, em articulação com o CIEVS.

•

Divulgar amplamente materiais de educação em saúde para os
trabalhadores da saúde indígena.

ii.

Vigilância nos municípios e estados

•

Garantir que os serviços de referência notifiquem, investiguem e
monitorem os casos confirmados de indígenas para o vírus
SARS-COV- 2 oportunamente.

•

Realizar investigação do caso confirmado pela infecção humana
pelo novo coronavírus (COVID-19) em indígenas em contexto
urbano e apoiar os DSEI na investigação em indígenas que vivem
em terras e territórios indígenas.

•

Conduzir investigação epidemiológica e rastrear contatos de
casos suspeitos e confirmados da infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19) em indígenas em contexto urbano e
apoiar os DSEI na investigação em indígenas que vivem em
terras e territórios indígenas.

•

Os estados e municípios deverão divulgar em seus Boletins
Epidemiológicos o número de casos suspeitos e confirmados
identificados em população indígena e as ações de enfrentamento
à ESPIN.

•

Disponibilizar equipes de resposta rápida para a investigação de
casos confirmados da infecção humana pelo novo coronavírus
(COVID-19), em apoio aos DSEI.

•

Divulgar amplamente materiais de educação em saúde para o
trabalhador da saúde, inclusive da saúde indígena.

iii.

Suporte laboratorial

•

Garantir a execução dos fluxos para diagnóstico laboratorial para
detecção de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19),
junto a rede laboratorial de referência para os vírus respiratórios,
em especial para os indígenas referenciados do SASISUS.

•

Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para infecção
humana pelo novo coronavírus (COVID-19) e outros vírus
respiratórios na população indígena.

•

Promover demais atividades previstas pelo Plano de Contingência
Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID19), incluindo os indígenas advindos do SASISUS e a população
indígena em contexto urbano.

iv.

Medidas de controle de infecção

•

Orientar os serviços de saúde quanto às medidas de prevenção e
controle de infecção para casos suspeitos ou confirmados de
infecção

pelo

novo

coronavírus

(COVID-19),

conforme

orientações da Anvisa.

v.

Assistência no SASISUS

•

Reforçar a necessidade de garantir proteção aos profissionais
atuantes no atendimento aos casos suspeitos ou confirmados da
infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), conforme
recomendações da Anvisa, garantindo provisionamento de
equipamento de

proteção

individual,

evitando

assim

a

desassistência.

vi.

Assistência farmacêutica no SASISUS
•

Abastecer

estoque

estratégico

de

medicamentos

para

atendimento sintomático dos pacientes.
•

Disponibilizar medicamento específico para os casos de SG e
SRAG que compreendem a definição clínica para uso do fosfato
de oseltamivir.

•

Garantir a logística de controle, distribuição e remanejamento de
insumos para os DSEI.

vii.

Assistência farmacêutica nos municípios e estados
•

Considerar nos Planos de Contingência municipais e estaduais os
indígenas advindos do SASISUS nos estabelecimentos de
referência e a população indígena em contexto urbano.

viii.

Vigilância sanitária - medidas de saúde em pontos de entrada em
terras indígenas
•

Adotar medidas adicionais estabelecidas pela OMS, como
avaliação prévia de sintomáticos ou assintomáticos para entrada
em terras indígenas.

•

Informar a Fundação Nacional do Índio sobre a orientação às
suas equipes quanto à prevenção e controle a infecção humana
pelo novo coronavírus (COVID-19).

•

Orientar à Fundação Nacional do Índio sobre a distribuição de
material informativo atualizado para orientar pesquisadores e
outros que solicitaram ingresso em terras indígenas quanto à
prevenção e controle a infecção humana pelo novo coronavírus
(COVID-19).

•

Reforçar junto às equipes multidisciplinares de saúde indígena a
vigilância para o COVID-19 em áreas fronteiriças em terras e
territórios indígenas.

ix.

Comunicação de risco

•

Informar as medidas a serem adotadas pelos trabalhadores do
SASISUS e a população indígena.

•

Divulgar amplamente os boletins epidemiológicos da infecção
humana pelo novo coronavírus (COVID-19) em população
indígena.

•

Intensificar as atividades educativas para a população indígena
com divulgação das informações atualizadas sobre a doença e
medidas de prevenção sobre a infecção humana pelo novo
coronavírus

(COVID-19),

inclusive

por

meio

de

materiais

informativos.
•

Traduzir para língua indígena, sempre que possível, materiais
informativos sobre a doença e medidas de prevenção.

x.

Gestão

•

Promover ações integradas, entre municípios, estados, DSEI e
outros órgãos, em vigilância em saúde e assistência na prevenção
e controle do vírus SARS-COV-2.

•

Articular junto às áreas do Ministério da Saúde e outros órgãos o
desenvolvimento das ações e atividades propostas para esse
nível de alerta.

Como mencionado anteriormente, essas medidas estão em execução
desde o início da pandemia no país, por nível de resposta, sob coordenação da
SESAI, por meio dos 34 DSEIs espalhados em todo o país.
Além delas, destacam-se ainda as seguintes ações do Governo Federal:
•

Antecipar vacinação contra Influenza para mais de 750 mil indígenas
aldeados em todo o país.
Responsável: SESAI/ MS

Cronograma: desde 16 de abril de 2020
Status: 84% da população indígena aldeada vacinada através de
712.465 doses distribuídas para os 34 DSEIs
Fonte de informação: https://www.saude.gov.br/noticias/agenciasaude/46737-ministerio-da-saude-antecipa-vacinacao-contrainfluenza-para-os-povos-indigenas;
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47147-hoje-e-oultimo-dia-da-campanha-nacional-contra-gripe;
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47105-mais-de-20milhoes-de-pessoas-ainda-nao-se-vacinaram-contra-a-gripe
•

Entregar Equipamentos de Proteção Individual para os profissionais
dos 34 DSEIs e 39 CRs da FUNAI
Responsável: SESAI/ MS e FUNAI/ MJSP
Cronograma: desde 01 de abril de 2020
Status: Mais de 600 mil EPIs já entregues para DSEIS e mais de
200 mil para as 39 CRs, 240 Coordenações Técnicas Locais, 11
Frentes de Proteção Etnoambiental e 20 Bases de Proteção
Etnoambiental da FUNAI
Fonte de informação: https://www.saude.gov.br/noticias/agenciasaude/46935-ministerio-da-saude-e-estado-do-amazonas-atuamjuntos-no-enfrentamento-a-covid-19;
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47100comunidades-indigenas-do-vale-do-javari-ganham-ala-exclusiva;
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47042-governofederal-e-estadual-entregam-mais-tres-alas-indigenas-em-hospitaisno-para
http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/6238empresa-solidaria-e-aliada-para-meta-de-500-mil-cestas-entreguesaos-povos-indigenas

e

•

Inaugurar ala hospitalar para atendimento à população indígena no
estado do Amazonas, Amapá, Pará e Roraima
Responsável: SESAI/ MS
Cronograma: desde 25 de maio de 2020
Status: 53 leitos, sendo 33 leitos clínicos, 15 UTIs e 5 de cuidados
intermediários para indígenas aldeados e urbanos em Belém, 25
leitos exclusivos e 3 de cuidados intermediários em Atalaia do Norte
no Amazonas; 109 leitos com 35 UTIs em Hospital Universitário em
Macapá; e 70 leitos exclusivos nos Distritos Especiais Indígenas
Guamá- Tocantins, Rio Tapajós, Kayapó do Pará e Altamira; e 10
leitos em Marabá e em Santarém
Fonte de informação: https://www.saude.gov.br/noticias/agenciasaude/47100-comunidades-indigenas-do-vale-do-javari-ganham-alaexclusiva;

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47042-

governo-federal-e-estadual-entregam-mais-tres-alas-indigenas-emhospitais-no-para;

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-

saude/47042-governo-federal-e-estadual-entregam-mais-tres-alasindigenas-em-hospitais-no-para
•

Elaborar e divulgar Plano Emergencial de Contingenciamento para
COVID-19 no âmbito da Operação Acolhida, que apresenta normas
gerais e protocolos a serem seguidos nas instalações da Operação,
nas

tarefas

de

Ordenamento

de

Fronteiras,

Abrigamento,

Interiorização e atividades administrativas, e nas Ocupações
Espontâneas,

para

a

prevenção,

controle

e

tratamento

do

coronavírus
Responsável: MD
Cronograma: desde 20 de abril de 2020
Status: em execução
Fonte de informação:

https://www.defesa.gov.br/noticias/68100-

operacao-acolhida-disponibiliza-plano-emergencial-decontingenciamento-para-a-covid-19

•

Contribuir com 30 leitos, insumos, recursos humanos e outros
materiais necessários para o funcionamento hospitalar do Posto de
Atendimento Avançado da Operação Acolhida em Boa Vista
Responsável: MD
Cronograma: desde 26 de março de 2020
Status: meta alcançada
Fonte de informação:

https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-

vigilancia-sanitaria/2020/03/exercito-brasileiro-constroi-hospital-decampanha-em-boa-vista-rr
•

Contratar 34 equipes, compostas por médicos, enfermeiros e
técnicos de enfermagem, para atuar 24 horas nos 34 DSEIs
Responsável: SESAI/ MS
Cronograma: desde 01 de maio de 2020
Status: Mais de 6,6 mil médicos contratados, com parte atuando em
21 DSEIs
Fonte de informação:

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-

saude/47145-mais-de-6-6-mil-medicos-estao-atuando-no-combateao-coronavirus
•

Aplicar testes rápidos nos profissionais de DSEIs para entrarem em
segurança nas aldeias, bem como na testagem de indígenas com
suspeita de contaminação pelo coronovírus
Responsável: SESAI/ MS
Cronograma: desde 01 de maio de 2020
Status: Mais de 29 mil testes distribuídos para os 34 DSEIS
Fonte de informação:

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-

saude/47042-governo-federal-e-estadual-entregam-mais-tres-alasindigenas-em-hospitais-no-para

•

Incentivar a confecção e distribuição comunitária de Equipamentos
de Proteção Individual, sobretudo de máscaras e aventais, conforme
orientações do Ministério da Saúde
Responsável: FUNAI/ MJSP
Cronograma: desde 01 de abril de 2020
Status: Ação continuada
Fonte:
http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/3934indigenas-kiriri-participam-de-oficina-de-corte-e-costura

•

Apoiar com infraestrutura comunitária, tais como construção de
abrigos individuais ou coletivos, construção de casas tradicionais ou
ampliação das mesmas, e estruturação das edificações existentes,
para enfrentamento da Pandemia da Covid-19 em aldeias indígenas.
Responsável: FUNAI/ MJSP
Cronograma: desde 01 de abril de 2020
Status: Ação continuada

Uma vez que as 305 etnias indígenas apresentam particularidades
territoriais e culturais, o conjunto de iniciativas supracitado tem sido
implementado de forma personalizada por região, de modo a respeitar tais
singularidades e alcançar os melhores resultados, isto é, a garantia da vida e
da saúde para o maior número possível de indígenas no país.
Sendo assim, foi elaborado um Plano de Contingência específico por
DSEI, totalizando 34 planos, os quais se encontram disponibilizados no
Apêndice A deste documento.

2. Contenção de Invasores
As ações do Governo Federal relacionadas à proteção territorial dos
povos indígenas têm buscado assegurar os direitos fundamentais e as

especificidades socioculturais dessa população. Nesse sentido, as iniciativas
têm seguido as seguintes diretrizes gerais:
a) Reconhecimento da autodeterminação e dos povos indígenas;
b) Garantia do pleno exercício da liberdade e das atividades tradicionais
pelos povos indígenas; e
c) Respeito à cultura dos povos indígenas, em suas diversas formas de
manifestação.

Com vistas a assegurar tais direitos e práticas culturais, a FUNAI adotou,
desde o início de abril, um conjunto de medidas de proteção territorial das
comunidades indígenas, dentre elas, a suspensão de autorização de ingresso
nessas terras. Seguem trechos dos atos normativos que estabeleceram essas
limitações:

Suspender, por tempo indeterminado, as autorizações
para ingresso em Terras Indígenas, relativas a pesquisas
e atividades de uso e exploração de imagens, sons, sons
de voz, grafismos, criações e obras indígenas, por meio
do Memorando-Circular nº 1/2020/AAEP-FUNAI, p. 10.
Suspender temporariamente todas as anuências para
projetos de visitação com fins turísticos, à luz da
Instrução Normativa n° 03/2015/PRES/FUNAI, p. 17.
Suspender as atividades que impliquem o contato com
comunidades indígenas isoladas, por meio da Portaria n°
435/2020/PRES/FUNAI, publicada no DOU em
23/03/2020, p. 29.

Além dessa primeira e imediata medida frente à pandemia de COVID-19,
um rol de procedimentos foi adotado para operacionalização de barreiras
sanitárias, de modo a dificultar a saída de indígenas de suas terras, bem como
a impedir a entrada de não-indígenas nas comunidades. Por meio da Portaria,
419/2020/PRES-Funai, o controle do acesso de terceiros as Terras Indígenas,
por meio de Barreiras Sanitárias e de Postos de Controle de Acesso, passaram
a possibilitar a presença ostensiva de efetivo da Polícia Militar da Unidade

Federativa para garantia da preservação da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio público.
Nesse sentido, um protocolo de ação foi elaborado para orientar as forças
militares em sua atuação junto às comunidades indígenas. Nele, recomendase:

a.

Abordagem de pessoas e anotação em planilha específica quais
saídas e entradas foram realizadas;

b.

Sensibilização e orientação das pessoas quanto à necessidade de
não circulação, informando a necessidade de ficarem na aldeia;

c.

Verificação se as pessoas em trânsito possuem sintomas de Covid19. Caso positivo, informação aos órgãos de saúde;

d.

Caso a pessoa não tenha sintomas graves, orientação para
permanecer em isolamento; e

e.

Caso a pessoa esteja com falta de ar ou outros sintomas
respiratórios graves, orientação para procurar as unidades de saúde
imediatamente.

Esse protocolo de contenção tem sido aplicado por profissionais da
FUNAI, das Forças Armadas e militares do estado em 217 barreiras sanitárias
já instaladas pela FUNAI, contemplando quase a totalidade das populações
indígenas. A Tabela 1 a seguir apresenta a localidade das barreiras em relação
às comunidades indígenas brasileiras.
Tabela 1: Barreiras Sanitárias instaladas pela FUNAI (Julho, 2020)
CR

Terra Indígena

Aldeia

Total

Jacoca
Barra de Gramame

Vitória
Barra de Gramame
Jacaré de César
Estiva Velha
Brejinho
Alto do Tambá
São Francisco
Cumaru

20

João Pessoa
Potiguara

Potiguara de Monte Mor
Araçá

Raposa Serra do Sol

Roraima

São Marcos
Serra da Moça

Yanomami

Raimundão
Barata/Livramento
Boqueirão
Pium
Cajueiro
Kariri-Xocó
Kapinawa

Nordeste I

Caiçara-Ilha de São Pedro
Xucuru
Tuxá de Inajá
Tingui-Botó
Pipipã
Pankará da Serra Arapuá
Karapotó

Forte
Silva de Belém
Três Rios
Lagoa Grande
Benfica
Camurupim
Coqueirinho
Tramataia
Tracoeira
Laranjeira
Ybicoara
Jaraguá
Araçá
Guariba
Raposa I
Jacarezinho
Coqueirinho
Surumu
Tabatinha
Camará
São Mateus
Contão
Boca da Mata
Campo Alegre
Serra da Moça
BAPE Ajarani
BAPE Walo Pali
Apiaú
Herebe
Xexena
Raimundão
Barata
Boqueirão
Pium/Tabaio
Garagem
Kariri-Xocó
Terra Nova
Karuazu
Xocó
Todas
Tuxá
Tingui-Botó
Todas
Todas
Plaki-ô

23

13

Kambiwá
Kalankó

Baixo São
Francisco

Pankará da Serra do Arapuá
Atikun
Trincheira Bacajá
Arara da Volta Grande do Xingu

Centro Leste do
Pará

Koatinemo

Arara

Apyterewa
Madeira

Kambiwá
Kalankó
Koiupanká

Placas de sinalização
Kadiwéu

Carnaubeira da Penha e
Salgueiro
Posto de Vigilância Tuere
- Limite nordeste da TI
Base Operacional AVGX Limite norte da TI
Base Operacional
Koatinemo - Limite norte
da TI
Base Operacional
Transamazônica - Limite
norte da TI
Base Operacional São
Sebastião - Limite sul da
TI
Aldeias com acesso
terrestre
Campina, Alves de Barros,
São João e Tomázia

Taunay-Ipegue
Limão Verde

Distrito de Taunay
Limão Verde

Buriti

André, Água Azul, Córrego
do Meio e Buriti

Nioaque

Cabeceira e Brejão

Cachoeirinha

Lagoinha, Cachoeirinha,
Mãe Terra e
Morrinho

Lalima

Lalima

Pilad Rebuá

Moreira, Passarinho e Boa
Esperança

Campo Grande

2

5

22

Guató
Buritizinho
Maranhão

Arariboia

Amapá e Norte
do Pará

Caititu
Deni e Zuruahá
Zoró
Igarapé Lourdes
Uru-Eu-Wau-Wau
Uaçá
Waiãpi

Cacoal

Sete de Setembro

Médio Purus

Ji-Paraná

1
2

3

2
Gabgir

1

Litoral Sul

Ibirama Laklano

5

Nordeste II

Tremembé da Barra do Mundaú

6

Lagoa Encantada
Pitaguary
Tremenbé de Queimadas
Reserva Indígena Taba dos Anacé
Serra das Matas
Minas Gerais e
Espírito Santo

Tupiniquim

1

Maxacali

1

Xacriabá

9

Krenak

1

Borba
Nova Olinda do Norte
Manacapuru
Autazes

Parintins
Maués
Borba
Nova Olinda do Norte
Manacapuru
Autazes

6

Sararé

Barreiras Móveis

3

Andirá-Marau
Manaus

Cuiabá

São Marcos
Sangradouro/Volta Grande
Xavante

Parabubure

4

Marechal Rondon
Ubawawe
Tukuna Umariaçu

Umariaçú I

Tikuna de Santo Antônio
Barreira da Missão

Filadélfia
Barreira da Missão de
Cima
Belém do Solimões

Eware I

Vendaval
Campo Alegre

Alto Solimões

Feijoal

Feijoal

Vui-Uata-In

Nova Itália

Betânia

Betânia

Reivindicada

Vale do Javari

Boará

Estrela da Paz

Boarazinho
Nova Esperança do rio
Jandiatuba
Bugaio

Kumaru do Lago Ualá

Beiradão

Base Curuça

Base Curuça

Rio Itui e Itacoai

Base Itui

Nova Esperança do rio Jandiatuba

Jaquirana
Rio Itacoai
Rio Itui
Rio Curuça

14

Soles
Lobo
Massape
Marubo

7

Caramuru-Paraguassu
Bahetá
Tupinambá de Olivença
Sul da Bahia

CTL Itabuna

14

CTL Itamaraju
CTL Prado
CTL Porto Seguro
Guarita
Inhacorá
Kaingang
Nonoai
Ligeiro
Carreteiro
Passo Fundo

Ventarra
Faxinal

21

São Roque
Sertão
Tanh Mag
Goj Jur
Mato Castelhano
Re Kuju
Faxinal
Ivaí
Urbana Kakané Porã

Guarapuava

Manguerinha

6

Araçaí
Tupã Nhé é Kretã
Xingu

Ponta Porã

Pequizal do Naruvôtu

1

Jatayvary
Ñande Ru Mangaratu
Pirakua
Rancho Jacaré
Guaimbé

Jatayvary
Ñande Ru Mangaratu
Pirakua
Rancho Jacaré
Guaimbé

Guaivyry-Joyvy (Amambaipeguá)

Posto de Vigilância Tuere
- Limite nordeste da TI

Guassuty
Limão Verde
Amambai
Jaguari
Taquaperi

Guassuty
Base Operacional
Koatinemo - Limite norte
da TI
Amambai
Base Operacional São
Sebastião - Limite sul da
TI
Taquaperi

24

Cerrito
Iguatemipeguá I
Jaguapiré
Porto Lindo
Sassoró
Sombrerito
Yvy-Katu
Arroio-Korá
Pirajuí
Potrero Guaçu
Sete Cerros
Takuaraty/Yvykuarusu
Ypoi/Triunfo

Cerrito
Iguatemipeguá I
Jaguapiré
Porto Lindo
Sassoró
Sombrerito
Yvy-Katu
Arroio-Korá
Pirajuí
Potrero Guaçu
Sete Cerros
Takuaraty/Yvykuarusu

Total de Barreiras

217

Fonte: FUNAI (2020)

Somado aos dois conjuntos de medidas já mencionados, outras ações
têm sido desenvolvidas no sentido de proteger os povos indígenas de
contaminações por eles mesmos e por não-indígenas. São elas:
•

Apoiar e promover ações de isolamento realizadas pelos próprios
indígenas em suas comunidades;

•

Participar de acordos e iniciativas internacionais relativas à COVID19 e povos indígenas das regiões fronteiriças do Brasil, juntamente
com o MRE na Organização do Tratado de Cooperação Amazônica
(OTCA); e

•

Orientar os servidores da FUNAI em suas unidades descentralizadas
sobre os protocolos oficiais das autoridades sanitárias.

Todas essas ações são continuadas e têm sido executadas desde o início
da pandemia. A respeito do último ponto, cabe acrescentar, ademais, o
protocolo de encaminhamento que tem sido aplicado pelos agentes públicos
nas áreas de contenção, em se havendo suspeita e confirmação de indígena
com a doença. Para ambos os casos, as orientações têm sido:
•

Isolamento imediato do caso importado e do novo caso suspeito ou
confirmado

•

Identificação das pessoas que tiveram ou têm contato com caso
suspeito ou confirmado;

•

Apoio à equipe da vigilância na realização de busca ativa de novos
suspeitos ou contaminados;

•

Notificação imediata da autoridade de saúde indígena local; e

•

Sensibilização mais intensa e personalizada por etnia sobre as
medidas de proteção individual, como higienização frequente das
mãos e distanciamento social.

Em se havendo o falecimento, os agentes públicos têm sido orientados a,
por um lado, avaliar com a comunidade a questão do enterro, tendo em vista o
protocolo Manejo de corpos no contexto do novo coronavírus - COVID-19 do
Ministério da Saúde, e, por outro, a esclarecer as regras de funeral indígena
para os órgãos públicos envolvidos, de modo a se chegar a uma decisão
aceitável para todos, que respeita a tradição cultural e evita o risco ao contágio.
Por fim, ressalte-se a medida adotada pelo Ministério do Meio Ambiente
para proteção das comunidades indígenas que habitam nas 334 (trezentas e
trinta e quatro) Unidades de Conservação Federal – UC. Desde 17 de abril, o
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO
suspendeu a visitação pública na UCs federais, onde residem 59.175 famílias
de povos e comunidades tradicionais, dentre elas, indígenas. Essas famílias
encontram-se, desde então, não só sob proteção dos servidores do Instituto,
como também têm sido orientadas nas medidas de prevenção ao contágio pela
COVID-19.

3. Proteção Social

Somado aos riscos de vida decorrentes da pandemia da COVID-19,
desde o início, sabia-se e se esperava desdobramentos socioeconômicos
negativos para os mais vulneráveis, notadamente, as pessoas de baixa renda e

mais dependentes de políticas assistencialistas, o que inclui os povos
indígenas.
Tendo isso em vista, cinco órgãos federais, a saber, o Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o Ministério da Cidadania, o
Ministério da Educação, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
e a FUNAI, uniram esforços no sentido de garantir minimamente a segurança
alimentar de povos indígenas. As ações desses órgãos são apresentadas a
seguir:

•

Repassar, para estados e municípios, R$ 4 bilhões para custeio de
merenda escolar, alcançando 40 milhões de estudantes, dentre eles,
274.202 estudantes indígenas.
Responsável: MEC
Cronograma: desde 01 de abril de 2020
Status: R$ 2,3 bilhões repassados
Fonte

de

informação:

https://www.gov.br/mdh/pt-

br/assuntos/noticias/2020-2/abril/governo-federal-destina-r-4-7bilhoes-para-protecao-de-povos-e-comunidades-tradicionaisdurante-pandemia

•

Distribuir cerca de 450 mil cestas de alimentos e itens de higienes
para famílias indígenas em todo o país
Responsável: MMFDH, FUNAI/ MJSP, MAPA, MD
Cronograma: desde 01 de abril de 2020
Status: mais de 300 mil para famílias indígenas distribuídas
Fonte de informação: https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistenciasocial/2020/06/funai-entregou-215-mil-cestas-de-alimentos-afamilias-indigena;

https://www.gov.br/defesa/pt-

br/assuntos/noticias/operacao-covid-19-de-combate-ao-novocoronavirus-completa-tres-meses-de-atuacao;
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/junho/em-

todo-o-pais-ja-sao-mais-de-200-mil-cestas-de-alimentos-distribuidaspara-povos-e-comunidades-tradicionais

•

Distribuir mensalmente alimentos para atendimento de 2.440
indígenas em 7 estados por meio do Programa de Aquisição de
Alimentos – PAA
Responsável: MAPA, MC
Cronograma: desde 01 de julho de 2020
Status: em execução
Fonte

de

informação:

https://www.conab.gov.br/ultimas-

noticias/3467-projetos-dos-paa-apresentados-em-2020-comecam-aser-contratados-pela-conab.

Além de garantir alimento, o Governo Federal também buscou assegurar
renda mínima para as famílias indígenas logo no início da pandemia, em abril,
por meio do Auxílio Emergencial.
Com foco nos beneficiários do Programa Bolsa Família, nos trabalhadores
informais, nos microempreendedores individuais (MEI), nos autônomos e nos
desempregados,

o

Governo

Federal

assegurou

benefício

financeiro,

inicialmente por três meses e recentemente expandido para cinco, no valor de
R$ 600,00, para até duas pessoas da mesma família, no valor de R$ 1.200,00,
para as famílias em que a mulher seja a única responsável pelas despesas da
casa.
Somente para indígenas beneficiários do Bolsa Família, o auxílio
alcançou 126.448 famílias e 523.839 indígenas em todo o país, segundo dados
do CadÚnico de maio. Embora não se saiba o total de indígenas que se
inscreveram no Programa, é certo que o Auxílio alcançou um número muito
maior

de

indígenas,

que

se

autodeclararam

autônomos ou desempregados. A

trabalhadores

informais,

garantia dessa renda emergencial

possibilitará que os povos indígenas tenham condições mínimas de

sobrevivência nos próximos meses, num contexto de possíveis dificuldades
econômicas pelas quais o país passará.
Para possibilitar o acesso e o recebimento seguro de benefícios sociais
nos casos em que os indígenas não aceitam o isolamento social, os agentes
públicos de vigilância territorial e sanitária que prestam atendimento às
comunidades indígenas têm sido orientados a tomar as seguintes providências:

1.

Informar as comunidades indígenas sobre:
•

Os riscos de se realizar deslocamentos e aglomerações,
principalmente quando se envolvem pessoas consideradas como
“grupo de risco” do COVID-19 (idosos, gestantes e portadores de
quaisquer enfermidades) e vulneráveis (crianças);

•

As formas de acesso e recebimento dos benefícios sociais,
destacando-se, sobretudo, as possibilidades de não se efetuar
deslocamentos aos centros urbanos, neste momento, uma vez
que, o saque dos benefícios do Bolsa Família e do auxílio
emergencial estarão disponíveis por 270 dias e os do INSS
(aposentadoria, BPC, auxílio-doença), por 60 dias, a contar da
data de pagamento;

•

O cronograma de pagamento dos benefícios, a fim de auxiliar os
beneficiários no processo de contagem do prazo de saque e
planejamento dos deslocamentos e evitar saídas frustradas e
desnecessárias.

2.

Organizar planejamento de saída, considerando previamente:
•

Os protocolos de segurança sanitária para evitar o contágio do
COVID-19, conforme orientações do Ministério da Saúde e
demais autoridades sanitárias;

•

A possibilidade de adiar, o quanto possível, o deslocamento às
cidades, pois tem-se a expectativa de que o movimento nas áreas
urbanas tenderá a ser maior em períodos iniciais do pagamento
do auxílio emergencial;

•

Priorizar a saída de beneficiários que possuem maior urgência considerando-se que há o prazo de 270 dias para sacar o auxílio
emergencial para os beneficiários do Bolsa Família, 90 dias para
o saque daqueles que recebem apenas o Bolsa Família, e de 60
dias, para os beneficiários do INSS. Além disso os pagamentos
do INSS que retornarem à instituição por não haver o saque,
poderão ser requeridos, em momento mais seguro;

•

Traçar o melhor trajeto para diminuir o tempo de permanência fora
das aldeias, tanto quanto possível;

•

Sugerir às lideranças das comunidades a realização de compras
coletivas, para que menos indígenas se desloquem; se for
possível, solicitar previamente aos estabelecimentos comerciais
para que deixem os produtos organizados para retirada e
pagamento; e

•

Evitar o deslocamento de servidores da Funai e de indígenas que
se enquadrem nos grupos mais vulneráveis à disseminação do
COVID-19 (maiores de 60 anos, portadores de enfermidades,
gestantes, crianças etc);

•

Solicitar apoio das Prefeituras para o acompanhamento dos
grupos de indígenas que se deslocarem aos centros urbanos para
saque de benefícios, tanto no desembarque na cidade como
embarque para retorno às aldeias;

•

Manter as janelas dos veículos abertas por todo o tempo e seguir
os procedimentos de higienização do veículo, quantas vezes
forem necessários;

•

Higienizar os produtos comprados antes de adentrar as casas;

•

Higienizar as mãos sempre que possível - com água e sabão ou
álcool em gel 70% -, especialmente após a manipulação de
cédulas e mercadorias;

•

Evitar que as compras sejam realizadas pelos idosos e demais
pessoas pertencentes ao grupo de risco, devendo estes
retornarem às aldeias logo após o saque dos benefícios;

•

Buscar o apoio e a participação das lideranças, associações e
comunidades indígenas na definição e planejamento dos
deslocamentos, sempre assegura maior adesão e sucesso; e

•

Observar a Lei n° 13.982/2020, a relação de perguntas mais
frequentes (FAQ) do Ministério da Cidadania, bem como o
cronograma de pagamento do auxílio emergencial e divulgá-los a
todas as instituições que compõem a rede de proteção social
local, associações indígenas e outros órgãos, solicitando o apoio
destes para o correto esclarecimento acerca do recebimento,
saque de benefícios e deslocamentos.

Outra iniciativa para proteção social consiste na aquisição de alimentos
de cooperativas pertencentes a povos indígenas por meio do Programa de
Aquisição de Alimentos – PAA. O PAA é uma das principais políticas de apoio
e incentivo à agricultura familiar no Brasil. Por meio dessa iniciativa,
agricultores, cooperativas e associações vendem seus produtos para o
Governo Federal, que o distribui para instituições públicas estaduais e
municipais.
Em face da pandemia da COVID-19, o Governo Federal editou Medida
Provisória que abriu crédito extraordinário de R$ 500.000.000,00 (quinhentos
mihões) para o Programa. Desde a publicação da Medida em 27 de abril, o
Ministério

da

Cidadania

e

o

Ministério

da

Agricultura,

Pecuária

e

Abastecimento, por intermédio da CONAB, trabalham na execução do
Programa.
Desde junho, os projetos de fornecedores cadastrados na CONAB têm
sido avaliados e validados para execução. Dentre eles, estão 15 projetos de

associações de produtores indígenas, em 8 estados diferentes, num
investimento do Governo Federal de quase R$ 600.000,00 na compra de seus
produtos, ao longo de 12 (doze) meses.
Por fim, cabe destacar as iniciativas para fortalecimento da Rede do
Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Diante dos desafios inéditos e
complexos para a proteção da população em situação de vulnerabilidade e
risco social, o Governo Federal editou Medida Provisória nº 953, de 15 de abril
de 2020, abrindo crédito extraordinário em favor do Ministério da Cidadania, no
valor de R$ 2.550.000.000,00.
Com vistas a regulamentar sua operacionalização, o Ministério editou
Portaria nº 369, de 29 de abril de 2020, que dispõe sobre os critérios para
adesão à política e recebimento de repasse financeiro para, dentre outros,
garantir o adequado funcionamento da rede socioassistencial, o que inclui os
Centros de Referência de Assistência Social e as diversas unidades de
acolhimentos de públicos vulneráveis.
Dos 5.564 municípios elegíveis no Programa, 5.309 tiveram suas
propostas de plano de trabalho aceitas e já recebem, desde a primeira
quinzena de Maio, as parcelas financeiras para a adequada e continuada
prestação dos serviços socioassistenciais no município.

Apêndice A

Planos de Contingência Distritais para Infecção Humana pelo Novo
Coronavírus (COVID-19) em Povos Indígenas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

DSEI Alagoas e Sergipe
DSEI Altamira
DSEI Amapá e Norte do Pará
DSEI Araguaia
DSEI Alto Rio Juruá
DSEI Alto Rio Negro
DSEI Alto Rio Purus
DSEI Alto Rio Solimões
DSEI Bahia
DSEI Cuiabá
DSEI Ceará
DSEI Guamá-Tocantins
DSEI Interior Sul
DSEI Kayapó Mato Grosso
DSEI Kayapó Pará
DSEI Litoral Leste de Roraima
DSEI Litoral Sul
DSEI Manaus
DSEI Maranhão
DSEI Minas Gerais e Espírito Santo
DSEI Médio Rio Purus
DSEI Médio Rio Solimões e Afluentes
DSEI Mato Grosso do Sul
DSEI Parintins
DSEI Pernambuco
DSEI Potiguara
DSEI Porto Velho
DSEI Rio Tapajós
DSEI Tocantins
DSEI Vale do Javari
DSEI Vilhena
DSEI Xavante
DSEI Xingu
DSEI Yanomami

GRUPO DE TRABALHO

ANEXO A:

Apresentações realizadas
no Grupo de Trabalho sobre
o Plano de Enfrentamento e
Monitoramento da COVID19 para Povos Indígenas
Brasileiros

SECRETARIA-EXECUTIVA

PROPOSTA
1ª Reunião do Grupo de Trabalho
sobre o Plano de Enfrentamento
da COVID-19 para Povos
Indígenas Brasileiros
no âmbito da ADPF 709

Pauta
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Abertura (MMFDH)
Rodada de apresentação
Apresentação e votação de proposta de dinâmica das reuniões e estrutura do Plano
Apresentação do Plano de Enfrentamento vigente (SESAI, FUNAI e MMFDH)
Considerações dos convidados
Encaminhamentos

Proposta: Dinâmica das Reuniões
• Regras Gerais:
•

Tolerância de 10 minutos para início formal da reunião virtual (30 minutos antecedência);

•

Até 3h 30 min por reunião;

•

Solicitação de fala por meio da ferramenta “Levantar a mão”;

•

Tempo de fala solicitada de até 5 (cinco) minutos;

•

Reuniões de caráter analítico e propositivo, onde serão apresentadas e discutidas as ações em
curso e propostas novas ações, a partir de texto-base previamente acordado;

•

Memória da reunião e plano de ação encaminhados por e-mail após encontro;

•

Apreciação da memória de reunião, enviada por e-mail, até reunião subsequente; e

•

Resultado esperado: Plano de Enfrentamento, com 34 subplanos, um por DSEI.

Proposta: Dinâmica das Reuniões
• Construção do Plano:
• Escopo: Indígenas em Geral (III.2, p. 34)
• Medidas a serem tomadas:
1.

Elaboração e monitoramento de Plano de Enfrentamento da COVID-19 para os Povos Indígenas
Brasileiros pela União, no prazo de 30 dias contados da ciência desta decisão, com a participação do
Conselho Nacional de Direitos Humanos e dos representantes das comunidades indígenas, nas
seguintes condições.
“O plano deverá contemplar, inclusive: (i) a avaliação da viabilidade de retirada de invasores de terras
indígenas ou medidas alternativas à remoção; bem como (ii) o exame da viabilidade e eventual
planejamento da expansão do atendimento do Subsistema de Saúde Indígena para indígenas não
aldeados”.

Proposta: Dinâmica das Reuniões
• Construção do Plano:
• Discussão por eixo: Saúde; Contenção de Invasores; e Proteção Social;
• Discussão por ação em curso;
• Apreciação por todos do Plano consolidado.

Proposta: Estrutura do Plano
1. Contextualização (Diagnóstico do problema)

2. Objetivo Geral e Específicos
3. Eixos
4. Ações por eixo, com cronograma de execução e responsável
5. Considerações Finais
6. Anexos

Calendário Previsto
Ação
Convocação da 1a reunião
Primeira Reunião do Grupo de Trabalho
Convocação da 2a reunião
Análise do texto-base + apreciação de memória de reunião
Segunda Reunião do Grupo de Trabalho (Eixo Saúde)
Consolidação dos avanços no plano (Eixo Saúde)
Convocação da 3a reunião
Apreciação de memória de reunião
Terceira Reunião do Grupo de Trabalho (Eixo Saúde)
Consolidação dos avanços no plano (Eixo Saúde)
Convocação da 4a reunião
Apreciação de memória de reunião
Quarta reunião do Grupo de Trabalho (Eixo Contenção)
Consolidação dos avanços no plano (Eixo Conteção)
Convocação da 5a reunião
Apreciação de memória de reunião
Quinta reunião do Grupo de Trabalho (Eixo Contenção)
Consolidação dos avanços no plano (Eixo Contenção)
Convocação da 6a reunião (Validação final do plano)
Apreciação de memória de reunião
Sexta reunião do Grupo de Trabalho (Eixo Proteção Social)
Convocação da 7a reunião (Apreciação do Plano Consolidado)
Sétima reunião (Apreciação do Plano Consolidado)
Encaminhamento do Plano para o STF

Responsável
GSI
MMFDH
GSI
Todos
Todos
MMFDH
GSI
Todos
Todos
MMFDH
GSI
Todos
Todos
MMFDH
GSI
Todos
Todos
MMFDH
GSI
Todos
Todos
GSI
Todos
GSI

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

4

5

6

7

Próximas reuniões
Reunião

Objetivo

Encaminhamento previsto

Apresentação e votação de proposta de dinâmica das reuniões
Análise do texto-base e preparação para 2a Reunião
Primeira Apresentação do Plano de Enfrentamento (SESAI, FUNAI e MMFDH)
Apreciação da memória de reunião
Considerações dos convidados
Segunda Discussão do Eixo Saúde
Terceira Finalização do Plano para o Eixo Saúde
Quarta

Discussão do Eixo Invasores

Quinta

Discussão Eixo Proteção Social

Sexta

Validação do Plano consolidado

Envio do plano com os avanços da 2a Reunião
Apreciação da memória de reunião
Envio do plano com os avanços da 3a Reunião
Apreciação da memória de reunião
Envio do plano com os avanços da 4a Reunião
Apreciação da memória de reunião
Envio do plano com os avanços da 5a Reunião
Apreciação da memória de reunião
Envio do Plano consolidado

27/07/2020

2ª Reunião do Grupo de Trabalho
sobre o Plano de Enfrentamento
da COVID-19 para Povos
Indígenas Brasileiros
no âmbito da ADPF 709

Dinâmica das Reuniões
• Abertura da sala às 14h para testes;

• Início da reunião às 14:40h (após tolerância de 10 minutos do horário agendado);
• Tema da 2ª reunião: Saúde Indígena;
• Reunião de caráter analítico e propositivo, com discussões a partir de texto-base previamente
acordado;
• Solicitação de fala por meio da ferramenta “Levantar a mão”;
• Tempo de fala solicitada de até 5 (cinco) minutos por convidado;

• Até 3h 30 min por reunião (Término previsto para às 18:10h);
• Lista de presença elaborada a partir da identificação de cada convidado pelo chat da sala (Ex.
Viviane Petinelli, secretária-executiva adjunta do MMFDH, coordenadora do GT)
Favor se apresentar dessa forma! Gratos! ☺

Pauta
1.
2.
3.
4.
5.

Boas-vindas (Coordenação do GT)
Avaliação da memória da 1ª Reunião
Apresentação e votação da proposta de discussão do texto-base
Discussão do texto-base
Encaminhamentos

Proposta de discussão do texto-base
• Apresentação sistematizada dos princípios norteadores, macro temas das ações
e principais desafios enfrentados, tal como descritos no texto-base;
• Escuta ativa dos convidados sobre sugestões de melhorias e de novas ações em
relação ao eixo Saúde (projeção do plano e anotação em tempo real)
• Considerações dos representantes governamentais sobre as propostas

Texto-base do Plano
Plano de
Contingência
(SESAI)

Plano de
Contingência
(FUNAI)

Plano de
Enfrentamento
à COVID-19

Planos de
Contingência
Distritais

Acesso:
https://wetransfer.com/downloads/a9b2be21523db73900848bea9dd05e3520200723154919/e9a1fe2b82166a44f53ff6e78d
9ba89e20200723154940/4d7baf

Eixo Saúde
• Princípios norteadores:
• Vulnerabilidade epidemiológica;
• Especificidades biológicas;

• Pluralidade sociocultural;
• Particularidades territoriais; e
• Situação epidemiológica da região (Nível de resposta: Alerta, Perigo Iminente e Emergência
em Saúde Pública).

Eixo Saúde
• Macro temas das ações:
• Protocolos de atuação por nível de resposta (Vigilância no SASISUS; Vigilância nos
municípios e estados; Suporte laboratorial; Medidas de controle de infecção; Assistência no
SASISUS; Assistência nos municípios e estados; Assistência farmacêutica no SASISUS;
Assistência farmacêutica nos municípios e estados; Comunicação de risco; e Gestão) e por
DSEI;
• Medidas de proteção da saúde (EPIs, vacinação, testes rápidos, abrigos).

Eixo Saúde
• Principais desafios:
• Conscientização sobre a importância da permanência na comunidade e a adoção de
medidas de prevenção ao contágio;
• Sensibilização sobre os perigos de práticas culturais na disseminação da COVID-19;
• Prestação de serviços de média e alta complexidade pelos municípios e estados;
• Aceitabilidade do deslocamento para estabelecimento de referência especializada e
hospitalização.

Encaminhamentos
• Envio de contribuições dos convidados externos para viviane.silva@mdh.gov.br
• Avaliação do plano Eixo Saúde, conforme contribuições dos convidados (SESAI)
• Envio de apresentação, memória da 2ª reunião e convocação para 3º encontro (GSI/
MMFDH)

29/07/2020

3ª Reunião do Grupo de
Trabalho sobre o Plano de
Enfrentamento da COVID-19
para Povos Indígenas
Brasileiros
no âmbito da ADPF 709

Dinâmica das Reuniões
• Abertura da sala às 14h para testes;
• Início da reunião às 14:40h (após tolerância de 10 minutos do horário agendado);
• Tema da 3ª reunião: Saúde Indígena;
• Reunião de caráter analítico e propositivo, com discussões a partir de texto-base previamente
acordado;
• Solicitação de fala por meio da ferramenta “Levantar a mão”;
• Tempo de fala solicitada de até 5 (cinco) minutos por convidado;
• Até 3h 30 min por reunião (Término previsto para às 18:10h);
• Lista de presença elaborada a partir da identificação de cada convidado pelo chat da sala (Ex.
Viviane Petinelli, secretária-executiva adjunta do MMFDH, coordenadora do GT)
Favor se apresentar dessa forma! Gratos! 

Pauta
1. Boas-vindas (Coordenação do GT)
2. Avaliação da memória da 2ª Reunião
3. Discussão das sugestões apresentadas pelos convidados externos ao Eixo Saúde
4. Novas contribuições dos consultores ad hoc
5. Encaminhamentos

Sugestões ao Eixo Saúde
1.
2.

Revisão Geral sugerida
Título “Brasileiros” versus “no Brasil”

3.

Transparência dos dados (coleta de dados e estruturação da vigilância)

4.

Ausência de informações sobre arcabouço legal-institucional da política

5.

Imprecisão dos objetivos

6.

Falta de detalhamento das ações

7.

Ausência de estratégia de monitoramento

8.

Vulnerabilidade epidemiológica e biológica x Vulnerabilidade socioeconômica e sanitária

9.

Atuação por nível de resposta x Vulnerabilidade geográfica/ demográfica

10. Aplicação de Testes
11. Envolvimento dos entes federados e busca de integração da rede de saúde pública
12. Participação dos povos indígenas na construção e monitoramento do plano
13. Atendimento a indígenas de terras não-homologadas
14. Atendimento a indígenas urbanos, quando da negativa de atendimento pelas unidades públicas de saúde

Sugestões ao Eixo Saúde
1.

Revisão Geral sugerida
•

2.

Título “Brasileiros” versus “no Brasil”
•

3.

Todos os dissensos serão retirados do plano

Considerações dos consultores serão mencionadas no plano.

Transparência dos dados (coleta de dados e estruturação da vigilância)
•

Boletim epidemiológico diário e por etnia (com sigilo de informação pessoal)

•

Informe epidemiológico semanal (em geral e por DSEI)

•

E-SUS (inclusive raça-cor)

•

Boletim da Vigilância em Saúde semanal (inclusive raça-cor)

•

Sugestão dos consultores: Incluir dados de notificação de casos (com sexo, localidade, aldeia, DSEI, etnia,
tipos de sintoma)

Sugestões ao Eixo Saúde
4.

Imprecisão dos objetivos
•

5.

Falta de detalhamento das ações
•

6.

Nova proposta apresentada nos encaminhamentos da reunião

Novas contribuições pelos consultores ad hoc após a discussão dos pontos da última reunião

Ausência de estratégia de monitoramento em âmbito nacional
•

Novas estratégias para além dos boletins e informes epidemiológicos (Ex. plano de ação específico por
DSEI/ polo-base por meio de comitê multisetorial)

•

Participação no Comitê Nacional de Vigilância em Saúde, com reuniões duas vezes na semana

•

Ponto de controle semanal quanto à execução de plano de ação (registro por meio ata)

Sugestões ao Eixo Saúde
7.

Vulnerabilidade epidemiológica e biológica x Vulnerabilidade socioeconômica e sanitária
•

8.

Atuação por nível de resposta x Vulnerabilidade geográfica/ demográfica
•

9.

Tratar exclusivamente de vulnerabilidade epidemiológica, socioeconômica (mais significativa) e sanitária

Adequação aos cenários epidemiológicos atuais (Nível único: Emergência) / (Informe Técnico 6 – cenários
epidemiológicos: há confirmação e não há confirmação)

Aplicação de Testes
•

Testes rápidos: orientação por meio de Nota Técnica 21/2020 (informações disponíveis em bula)

•

Teste RT-PCR (e demais laboratoriais): articulação com os municípios/ estados

•

Nova estratégia nacional para testagem (Programa Diagnosticar para Cuidar), com duas estratégias:
Confirma COVID (testes laboratoriais), e Testa Brasil (testagem rápida)

Sugestões ao Eixo Saúde
10. Envolvimento dos entes federados e busca de integração da rede de saúde pública
•

Articulação com CONASS e CONASEMS para pactuação de atuação conjunta no atendimento

11. Participação dos povos indígenas na construção e monitoramento do plano
•

Convite, mobilização e garantia de participação de lideranças indígenas nos comitês de crise locais

•

Reuniões recorrentes com lideranças indígenas

12. Atendimento a indígenas de terras não-homologadas
•

Levantamento inicial sobre terras não-homologados por DSEI para qualificação do atendimento

•

Atendimento imediato sob demanda

13. Atendimento a indígenas urbanos, quando da negativa de atendimento pelas unidades públicas de
saúde
•

Atendimento imediato sob demanda

Encaminhamentos
• Apresentação da estrutura para o Plano
• Alteração da pauta das próximas reuniões

Encaminhamento: Estrutura do Plano
I.

Introdução

II. Objetivo Geral e Específicos
I.

Objetivo Geral

II. Objetivos Específicos por Eixo

III. Execução por Objetivo Específico
•

Eixo
1. Objetivo 1
A. Descrição das metas, indicadores e resultado (parcial) alcançado
B. Cronograma de execução previsto por meta, com responsável
C. Aplicação de recursos orçamentários-financeiros por meta

Encaminhamento: Estrutura do Plano
IV. Monitoramento por Objetivo Específico
•

Eixo
1. Objetivo 1
2. Objetivo 2

Encaminhamento: Estrutura do Plano
V. Considerações sobre a construção do Plano
A. Breve histórico
B. Análise das recomendações dos consultores ad hoc
Recomendação
Ações de comunicação e educação, com participação de
indígenas

Consenso
Integral

Descrição
Há consenso e está incluída a
recomendação no plano.

OU
Objetivo
Protocolo mais detalhado de testagem (rápido e RT-PCR) e
quarentena de trabalhadores não-sintomáticos e sintomáticos

Consenso
Parcial

Descrição
Há dissenso em relação à XXXX
devido a XXXX....

Encaminhamento: Estrutura do Plano
V. Considerações sobre a construção do Plano
C. Dissensos por objetivo específico
Objetivo
Garantia do acesso ao saneamento básico

VI. Anexos

Motivação
O Governo Federal XXXX....

Encaminhamento: Alteração de Pauta
Ação
Convocação da 1a reunião
Primeira Reunião do Grupo de Trabalho
Convocação da 2a reunião
Análise do texto-base + apreciação de memória de reunião
Segunda Reunião do Grupo de Trabalho (Eixo Saúde)
Convocação da 3a reunião
Apreciação de memória de reunião
Terceira Reunião do Grupo de Trabalho (Eixo Saúde)
Convocação da 4a reunião
Apreciação de memória de reunião
Quarta reunião do Grupo de Trabalho (Eixo Proteção Territorial)
Convocação da 5a reunião
Apreciação de memória de reunião
Quinta reunião do Grupo de Trabalho (Eixo Proteção Social)
Convocação da 6a reunião (Plano final)
Apreciação de memória de reunião
Sexta reunião (Apreciação do Plano Consolidado)
Encaminhamento do Plano para a AGU

Responsável
GSI
MMFDH
GSI
Todos
Todos
GSI
Todos
Todos
GSI
Todos
Todos
GSI
Todos
Todos
GSI
Todos
Todos
MMFDH

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

4

5

6

7

Status
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído

31/07/2020

4ª Reunião do Grupo de
Trabalho sobre o Plano de
Enfrentamento da COVID-19
para Povos Indígenas
Brasileiros
no âmbito da ADPF 709

Dinâmica das Reuniões
• Abertura da sala às 14h para testes;
• Início da reunião às 14:40h (após tolerância de 10 minutos do horário agendado);
• Tema da 4ª reunião: Proteção Territorial;
• Reunião de caráter analítico e propositivo, com discussões a partir de texto-base previamente
enviado;
• Solicitação de fala por meio da ferramenta “Levantar a mão”;
• Tempo de fala solicitada de até 5 (cinco) minutos por convidado;
• Até 3h 30 min por reunião (Término previsto para às 18:10h);
• Lista de presença elaborada a partir da identificação de cada convidado pelo chat da sala (Ex.
Viviane Petinelli, secretária-executiva adjunta do MMFDH, coordenadora do GT)
Favor se apresentar dessa forma! Gratos! 

Pauta
1. Boas-vindas (Coordenação do GT)
2. Avaliação da memória da 3ª Reunião
3. Retorno da SESAI quanto à solicitação do CNDH
4. Apresentação das ações do Governo Federal sobre o tema Proteção Territorial
5. Contribuições dos consultores ad hoc sobre o tema
6. Encaminhamentos

Ações Governamentais para Proteção Territorial
1. FUNAI/ MJSP
2. Secretaria de Operações Integradas/Polícia Federal/ MJSP
3. MD
4. IBAMA/ MMA
5. ICMBIO/ MMA

Ações Governamentais para Proteção Territorial
1. FUNAI/ MJSP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

229 barreiras sanitárias e 20 BAPES
Reorientação da atuação das BAPES
Reativação e ampliação (Arame e Amarante) de BAPES
Plano de Barreiras Sanitárias para os PIRC
Quarentena de servidores de 14 dias (antes do acesso às BAPES)
8 TIs sem cobertura enquanto prioridade (plano de implantação de barreiras)
Disponibilização de EPIs
Sensibilização dos moradores locais sobre direitos indígenas
Barreiras enquanto instrumento de monitoramento e fiscalização das Terras Indígenas
Estratégias de orientação para as forças policiais
Ausência de regulamentação do poder de polícia da FUNAI (prejuízos aos serviços de proteção
territorial)

Ações Governamentais para Proteção Territorial
2. Secretaria de Operações Integradas/Polícia Federal/ MJSP
•

Ação específica para os povos indígenas Yanomamis
•
•
•
•

Elaboração de protocolos/ planos de ação por órgão por fases/ etapas
Quebra do fluxo de logística das atividades de garimpo
Desintrusão a partir das regiões mais próximas dos indígenas isolados
Atenção aos protocolos de prevenção à COVID-19

Ações Governamentais para Proteção Territorial
3. Ministério da Defesa
•
•
•

Operação COVID-19 (transporte de equipamentos e pessoal)
Operação Verde Brasil 2 (combate ao desmatamento e às queimadas)
Plano de ação para desintrusão

Ações Governamentais para Proteção Territorial
4. IBAMA/ MMA:
•
•
•
•
•
•

Remanejamento e convocação de força de trabalho para continuidade das operações
Criação de unidade administrativa (setor) própria para gestão dos contenciosos
Atuação no combate às atividades ilegais em Terras Indígenas
Desmatamento e garimpo: inutilização de equipamentos e aplicação de embargos (inutilização
das áreas)
Desmobilização da cadeia logística que alimenta as invasões
Intensificação das ações de fiscalizações

Ações Governamentais para Proteção Territorial
5. ICMBIO/ MMA:
•

Plano de Gestão de Crise de Contingência
•
•
•

Articulação com órgãos federais
Suspensão da visitação e controle de entrada em Unidades de Conservação
Atuação no combate ao desmatamento, garimpo ilegal, queimadas e incêndios

Contribuições dos Convidados e Consultores Ad Hoc
•

Não incluir povos indígenas isolados e de recente contato (olhar especial para indígenas do Nordeste)

•

BAPE não constitui uma barreira sanitária (estrutura física + protocolos de conduta)

•

Apresentação das 229 barreiras (contextos? / descrição / critérios)

•

Articulação com os órgãos de segurança local para atendimento às barreiras + fornecimento de
alimentação para os agentes

•

Fortalecimento das barreiras (Norte / 73 barreiras Região Sul MS)

•

Descrição das estratégias para superação de limitações institucionais

•

Inserção de plano de desintrusão (nas terras Yanomamis)

•

Planos de ação sobre extrusão/ desintrusão com participação das comunidades indígenas + segurança
alimentar/ alternativa para geração de renda

•

MD – assumir barreiras sanitárias feitas pelas comunidades indígenas

•

Aportes financeiros aos órgãos ambientais e FUNAI (fortalecimento das ações de proteção territorial,
incluída a desintrusão)

Contribuições dos Convidados e Consultores Ad Hoc
• Participação dos povos indígenas no planejamento e execução das ações de proteção territorial
• Diálogo/ articulação com órgãos locais para aplicação personalizada do plano nacional
• Determinantes sociais da saúde: relação saúde-território indígena (teoricamente justificado)
• Importância de protocolos de segurança por tipo de profissional (higienização + uso e
monitoramento de uso de EPIs + quarentena + isolamento dos sintomáticos + inclusão da testagem
(especialmente laboratoriais))
• Materiais de comunicação (conteúdos e fluxos)
• Integração da informação em saúde e dos profissionais
• Ações de responsabilização de invasores e daqueles que fomentam (Terras Yanomamis)
• Atenção especial quanto à Terra Indígena Ocoy (todas as terras indígenas não homologadas no Sul)
e Povo Maxacali (MG)
• Deslocamento de indígenas para os centros (Auxílio Emergencial)

Contribuições dos Convidados e Consultores Ad Hoc
• Reativação do Fórum de Presidentes de CONDISIs enquanto órgão de monitoramento
• Explicitar ações de destruição de equipamentos de invasores/ atividades ilícitas + monitoramento

Encaminhamentos
• Definição da estrutura para o Plano (após análise dos convidados externos)
• Informações quanto ao povo Maxacali (MG)
• Envio do plano com 24h de antecedência

Encaminhamento: Estrutura do Plano
I.

Introdução

II. Objetivo Geral e Específicos
I.

Objetivo Geral

II. Objetivos Específicos por Eixo

III. Execução por Objetivo Específico
•

Eixo
1. Objetivo 1
A. Descrição das metas, indicadores e resultado (parcial) alcançado
B. Cronograma de execução previsto por meta, com responsável
C. Aplicação de recursos orçamentários-financeiros por meta

Encaminhamento: Estrutura do Plano
IV. Monitoramento por Objetivo Específico
•

Eixo
1. Objetivo 1
2. Objetivo 2

Encaminhamento: Estrutura do Plano
V. Considerações sobre a construção do Plano
A. Breve histórico
B. Análise das recomendações dos consultores ad hoc
Recomendação
Ações de comunicação e educação, com participação de
indígenas

Consenso
Integral

Descrição
Há consenso e está incluída a
recomendação no plano.

OU
Objetivo
Protocolo mais detalhado de testagem (rápido e RT-PCR) e
quarentena de trabalhadores não-sintomáticos e sintomáticos

Consenso
Parcial

Descrição
Há dissenso em relação à XXXX
devido a XXXX....

Encaminhamento: Estrutura do Plano
V. Considerações sobre a construção do Plano
C. Dissensos por objetivo específico
Objetivo
Garantia do acesso ao saneamento básico

VI. Anexos

Motivação
O Governo Federal XXXX....

Encaminhamento: Alteração de Pauta
Ação
Convocação da 1a reunião
Primeira Reunião do Grupo de Trabalho
Convocação da 2a reunião
Análise do texto-base + apreciação de memória de reunião
Segunda Reunião do Grupo de Trabalho (Eixo Saúde)
Convocação da 3a reunião
Apreciação de memória de reunião
Terceira Reunião do Grupo de Trabalho (Eixo Saúde)
Convocação da 4a reunião
Apreciação de memória de reunião
Quarta reunião do Grupo de Trabalho (Eixo Proteção Territorial)
Convocação da 5a reunião
Apreciação de memória de reunião
Quinta reunião do Grupo de Trabalho (Eixo Proteção Social)
Convocação da 6a reunião (Plano final)
Apreciação de memória de reunião
Sexta reunião (Apreciação do Plano Consolidado)
Encaminhamento do Plano para a AGU

Responsável
GSI
MMFDH
GSI
Todos
Todos
GSI
Todos
Todos
GSI
Todos
Todos
GSI
Todos
Todos
GSI
Todos
Todos
MMFDH

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

4

5

6

7

Status
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído

04/08/2020

5ª Reunião do Grupo de
Trabalho sobre o Plano de
Enfrentamento e
Monitoramento da COVID-19
para Povos Indígenas
Brasileiros
no âmbito da ADPF 709

Dinâmica das Reuniões
• Abertura da sala às 14h para testes;
• Início da reunião às 14:40h (após tolerância de 10 minutos do horário agendado);
• Tema da 5ª reunião: Garantia de segurança alimentar e renda
• Reunião de caráter analítico e propositivo, com discussões a partir de texto-base previamente
enviado;
• Solicitação de fala por meio da ferramenta “Levantar a mão”;
• Tempo de fala solicitada de até 5 (cinco) minutos por convidado;
• Até 3h 30 min por reunião (Término previsto para às 18:10h);
• Lista de presença elaborada a partir da identificação de cada convidado pelo chat da sala (Ex.
Viviane Petinelli, secretária-executiva adjunta do MMFDH, coordenadora do GT)
Favor se apresentar dessa forma! Gratos! 

Pauta
1. Boas-vindas (Coordenação do GT)
2. Avaliação da memória da 4ª Reunião
3. Apresentação das ações do Governo Federal sobre segurança alimentar e renda
4. Contribuições dos convidados e consultores ad hoc sobre o tema
5. Retorno quanto ao povo Maxacali (MG)
6. Encaminhamentos

Ações Governamentais
1. FUNAI (Segurança alimentar e Desenvolvimento etnoambiental)
2. MMFDH/ FUNAI/ CONAB (Segurança alimentar)
3. MCID/ CONAB (Segurança alimentar e produção de alimentos)
4. MEC (Segurança alimentar)
5. MCID (Auxílio Emergencial)

Contribuições dos Convidados e Consultores Ad Hoc
• Fechamento de agências da Caixa/ Correios e necessidade de aproximação entre agências e
comunidades indígenas (Em especial, região Norte);
• Busca ativa de beneficiários do auxílio emergencial;
• Importância de ações articuladas para garantia de segurança alimentar (etnodesenvolvimento e
relação com território) + apoio à produção nos territórios (apoio técnico, insumos, com participação
indígena) e escoamento, comercialização de alimentos (metas com cobertura);
• Ausência de: consulta prévia aos povos indígenas, participação indígena nas etapas, planejamento
detalhado das ações previstas, com monitoramento;
• Importância de diretrizes claras para DSEIs;
• Incorreção na proposição de “segurança alimentar mínima”;
• Povos indígenas com direitos de seguridade social;
• Distribuição de cestas (escolha dos alimentos com participação indígena + informação por etnia,
território);

Contribuições dos Convidados e Consultores Ad Hoc
• “Indígenas não respeitam medidas de isolamento social” = culpabilização dos indígenas (incorreção
no plano);
• Barreiras/ inseguranças sobre benefícios sociais;
• Auxílio demanda abordagem territorial específica (necessária a participação dos povos indígenas);
• Comunicação adequada sobre auxílio para povos indígenas;
• Organização de deslocamentos das comunidades indígenas para os centros para recebimento de
benefícios + ações para se evitar aglomerações nos locais de saques;
• Caracterização e diagnóstico do problema (critérios de distribuição por região, parceiros locais,
cronograma, indicadores de monitoramento) + mapeamento da realidade/ busca ativa;
• Inclusão de estratégias para superação de gargalos;
• Acesso à água potável;
• Atenção às particularidades das comunidades indígenas

Contribuições dos Convidados e Consultores Ad Hoc
• Indicação de dificuldades/ obstáculos relacionados ao orçamento + efetividade dos gastos públicos;
• Menção às ações advindas de decisões judiciais;
• Incorporação na rotina da Adm. Pública da participação de órgãos independentes e sociedade civil
no planejamento, execução e monitoramento das políticas públicas (em especial, povos indígenas);
• Orientação clara sobre retorno das atividades escolares presenciais para povos indígenas (precaução
e prevenção + participação dos povos indígenas);
• Orientação sobre aproveitamento das aulas à distância (impactos mais acentuados sobre estudantes
indígenas) - Parecer 5 e 9 do CNE (ausência de menção quanto à povos indígenas);
• Importância de indicadores claros para monitoramento + novas reuniões com metodologia voltada
para debate

Encaminhamentos
• Retorno quanto ao povo Maxacali (MG)
• Envio do plano consolidado na manhã do dia 05 de agosto
• Convocação da última reunião, com encaminhamento da memória da reunião

Encaminhamento
Ação
Convocação da 1a reunião
Primeira Reunião do Grupo de Trabalho
Convocação da 2a reunião
Análise do texto-base + apreciação de memória de reunião
Segunda Reunião do Grupo de Trabalho (Eixo Saúde)
Convocação da 3a reunião
Apreciação de memória de reunião
Terceira Reunião do Grupo de Trabalho (Eixo Saúde)
Convocação da 4a reunião
Apreciação de memória de reunião
Quarta reunião do Grupo de Trabalho (Eixo Proteção Territorial)
Convocação da 5a reunião
Apreciação de memória de reunião
Quinta reunião do Grupo de Trabalho (Eixo Proteção Social)
Convocação da 6a reunião (Plano final)
Apreciação de memória de reunião
Sexta reunião (Apreciação do Plano Consolidado)
Encaminhamento do Plano para a AGU

Responsável
GSI
MMFDH
GSI
Todos
Todos
GSI
Todos
Todos
GSI
Todos
Todos
GSI
Todos
Todos
GSI
Todos
Todos
MMFDH

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

4

5

6

7

Status
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído

06/08/2020

6ª Reunião do Grupo de Trabalho
sobre o Plano de Enfrentamento
e Monitoramento da COVID-19
para Povos Indígenas Brasileiros
no âmbito da ADPF 709

Dinâmica das Reuniões
• Abertura da sala às 14h para testes;

• Início da reunião às 14:40h (após tolerância de 10 minutos do horário agendado);
• Tema da 5ª reunião: Garantia de segurança alimentar e renda
• Reunião de caráter analítico e propositivo, com discussões a partir de texto-base previamente
enviado;
• Solicitação de fala por meio da ferramenta “Levantar a mão”;
• Tempo de fala solicitada de até 5 (cinco) minutos por convidado;

• Até 3h 30 min por reunião (Término previsto para às 18:10h);
• Lista de presença elaborada a partir da identificação de cada convidado pelo chat da sala (Ex.
Viviane Petinelli, secretária-executiva adjunta do MMFDH, coordenadora do GT)
Favor se apresentar dessa forma! Gratos! ☺

Pauta
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Boas-vindas (Coordenação do GT)
Avaliação da memória da 5ª Reunião
Considerações gerais sobre o Plano revisado
Contribuições dos convidados e consultores ad hoc
Proposta de monitoramento do Plano
Encaminhamentos

Considerações gerais sobre o Plano revisado
Texto-base
Título:

Texto revisado
Título:

“Plano de Enfrentamento à COVID-19 para Povos “Plano de Enfrentamento e Monitoramento da COVID-19
Indígenas Brasileiros”
para Povos Indígenas Brasileiros”

Introdução:
✓ Genérica;
✓ Repleta de incorreções e problemas conceituais;
✓ Carente de evidências científicas ou fontes
fidedignas de informações

Introdução:
✓ Exclusão e correção de trechos com equívocos
conceituais, dubiedade de interpretação/
entendimento (responsabilização de indígenas);
✓ Inserção de atribuições dos órgãos principais da
política indigenista;
✓ Maior robustez teórica e de dados.

Considerações gerais sobre o Plano revisado
Texto-base
Estrutura do Plano:
✓ Vaga, sem definição detalhada de metas,
responsáveis, protocolos, indicadores de
acompanhamento, cronograma e orçamento.

Eixos:
✓

✓

Texto revisado
Estrutura do Plano:
✓ Execução e monitoramento por eixo, com
detalhamento de ações, metas, indicadores,
resultados esperados, responsáveis, cronograma
de execução e aplicação de recursos
orçamentários e formas de monitoramento.

Eixos:
Estruturado em:
1) Saúde;
2) Contenção de Invasores;
3) Proteção Social
Ações de contenção de invasores (proteção
territorial) e sociais estariam diretamente
associadas à promoção de saúde.

1) Promoção da saúde e prevenção da COVID-19
nos territórios
2) Participação social e controle social
3) Promoção das interações intergestoras e
intersetoriais
4) Reorganização e qualificação do trabalho da
equipe e biossegurança
5) Vigilância e informação em saúde
6) Assistência integral e diferenciada

Considerações gerais sobre o Plano revisado
Texto-base

Texto revisado
Objetivos por eixo:
✓ Uso de termos mais precisos;
✓ Correção de conceitos e exclusão de dubiedades;
✓ Incorporação de número expressivo de sugestões
ou enquanto objetivos específicos ou como ações
para alcança-los

Objetivos por eixo:
✓ Uso de termos genéricos e vagos;
✓ Incorreção de conceitos e dubiedade
entendimento;
✓ Lista incompleta.

de

Eixo: Participação social e controle social
Objetivo: ampliar a participação de representantes do controle
social da saúde indígena nos grupos de trabalho ou comitês
relacionados ao enfrentamento à COVID-19
Ações: inclusão de membro(s) do(a)
✓ Conselho Local de Saúde Indígena (CLSI) nas discussões
sobre o enfrentamento à COVID-19 em cada polo base,
quando for o caso;
✓ Conselho Distrital de Saúde Indígena (CONDISI) nos
Comitês de Crise Distrital;
✓ Comissão Intersetorial de Saúde Indígena do Conselho
Nacional de Saúde (CISI/CNS) no Comitê de Crise
Nacional; e
✓ CONDISI nos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde

Considerações gerais sobre o Plano revisado
Texto-base
Ações por eixo:
✓ Abordagem defasada (nível de resposta);
✓ Ações genéricas;
✓ Mescla propostas de atuação propriamente ditas
com relatórios parciais de atividades

Texto revisado
Execução e monitoramento por eixo:
✓ Abordagem por contexto epidemiológico;
✓ Ações por objetivo específico detalhadas em
metas, indicadores, resultados esperados,
cronograma
de
execução,
responsáveis,
orçamento e forma de monitoramento.

Considerações sobre a construção do Plano:
✓ Breve histórico
✓ Contribuições do GC para o Plano
▪ Recomendações incorporadas
▪ Recomendações não-incorporadas

Considerações finais

Revisões iniciais a serem feitas
Texto enviado
Execução e monitoramento do Plano
✓ Carece, em algumas ações, de detalhamento
quanto ao orçamento necessário para sua
execução

Considerações sobre a construção do Plano
✓ Incompleto, uma vez que as discussões não se
encerraram

Texto final
Execução e monitoramento do Plano
✓ Inclusão de detalhamento quanto ao orçamento
necessário para sua execução

Considerações sobre a construção do Plano
✓ Revisado a partir as discussões nesta reunião

Contribuições dos Convidados e Consultores Ad Hoc

Proposta de Monitoramento do Plano
• Reuniões de 3h, a cada três semanas, sempre às sextas-feiras, às 14:30h,
• Convocação pela União;
• Objetivo: apresentação dos avanços realizados no âmbito do Plano;
• Participação das equipes técnicas dos Ministérios envolvidos e dos convidados externos;
• Estrutura das reuniões:
Tema
Saúde Indígena (Eixo 1 (objetivo 4 e 5) e 2 a 6)

Duração
1h30min

Proteção territorial (Eixo 1, objetivo 1 e 2)

45min

Segurança alimentar e renda (Eixo 1, objetivo 5 e 6)

45min

• Encaminhamento: envio de versão atualizada do plano

Calendário de Monitoramento do Plano
Reunião
1
2
3
4
5
6

Data
28/08/2020
18/09/2020
09/10/2020
30/10/2020
20/11/2020
11/12/2020

Encaminhamentos
• Envio do plano em versão final, com memória desta reunião para apreciação
• Prazo de retorno quanto à memória: 17h, do dia 07 de agosto.

Anexo B:
Ofício da Articulação dos
Povos Indígenas no Brasil –
APIB, com as contribuições
dos consultores ad hoc

ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL
APOINME – ARPIN SUDESTE – ARPINSUL – COMISSÃO GUARANI YVYRUPA - CONSELHO
DO POVO TERENA - ATY GUASU - COIAB

Assessoria Jurídica
31 de julho de 2020
Ilustríssima Senhora
Viviane Petinelli e Silva
Secretaria Executiva
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos
Esplanada dos Ministérios – Bloco A, 9º andar
Brasília/DF – CEP: 70.054-906
E-mail: viviane.silva@mdh.gov.br
Ref.: Sistematização dos comentários apresentados pelo grupo de apoio técnico
indicadores pela APIB nas reuniões realizadas nos dias 27 e 29 de julho de 2020.
Prezada Coordenadora do Grupo de Trabalho,
Sirvo-me do presente para encaminhar em anexo a sistematização dos comentários
apresentados pelo grupo de apoio técnico indicado pela APIB por ocasião da “Segunda e
Terceira Reunião do Grupo de Trabalho sobre o Plano de Enfrentamento à COVID-19 para
Povos Indígenas Brasileiros no âmbito da ADPF 709”, realizadas nos dias 27 e 29 de julho de
2020.
Requer o recebimento dos apontamentos que visam contribuir para o
aperfeiçoamento do plano em construção.

LUIZ HENRIQUE ELOY AMADO
OAB/MS 15.440

SDS, SHCS, Edifício Eldorado – Bloco D, sala 104 – Brasília / DF Cep: 70.392-900
apibbsb@gmail.com / (61) 3034-5548

ANEXO I
Sistematização dos comentários apresentados pelo grupo de apoio técnico indicado pela
APIB por ocasião da “Segunda Reunião do Grupo de Trabalho sobre o Plano de
Enfrentamento à COVID-19 para Povos Indígenas Brasileiros no âmbito da ADPF 709”,
realizada no dia 27 de julho de 2020.

O Grupo de Consultores (GC) recebeu a documentação a ser discutida na reunião
de 27 de julho com reduzida antecedência (dia 23 de julho), de modo que teve um curtíssimo
prazo para análise. O material encaminhado totalizava dezenas de documentos, somando mais
de um milhar de páginas. O GC fez um esforço concentrado para, no reduzido tempo disponível,
apresentar uma apreciação geral da documentação por ocasião da reunião de 27 de julho.
Um foco de análise do GC foi quanto ao documento “Plano de Enfrentamento à
Covid-19 para Povos Indígenas Brasileiros”, que apresentava a data de 7 de agosto de 2020
(Plano.Nacional.2). O GC se organizou em subgrupos de modo a proceder uma análise das
várias seções desse documento, que foi apresentada ao longo de aproximadamente 60 minutos
durante a reunião de 27 de julho. Cabe destacar que, entre outras questões abordadas, a estrutura
e os conteúdos do Plano.Nacional.2 foram comparados ao “Plano de Contingência Nacional
para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) em Povos Indígenas”
(Plano.Nacional.1), datado de março de 2020.
A análise do GC indicou que o Plano.Nacional.2 é, em larga medida, uma reedição
pouco modificada do Plano.Nacional.1. Uma das mudanças observadas foi a inclusão, em
relação ao documento de março de 2020, de uma estrutura composta por três eixos (Saúde,
Contenção de Invasores e Proteção Social). Foi observado pelo GC que, ao longo de 17 páginas
(pp. 12 a 29) do Plano.Nacional.2, relativas ao “Eixo 1 – Saúde”, praticamente se reproduz na
íntegra o conteúdo do Plano apresentado em março de 2020, a despeito da rápida evolução da
pandemia no período de março a julho. Os dois outros eixos também foram considerados pelo
GC de desenvolvimento muito aquém do necessário.
A apreciação geral do CG foi de que o Plano.Nacional.2 apresenta inúmeros
problemas, inclui equívocos conceituais, afirmações e justificativas que carecem de evidências
científicas ou fontes fidedignas de informações, ou que não correspondem à reconhecida
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evolução da pandemia no país e seus determinantes. Sem apontar referências ou formas de
cálculo de indicadores de morbidade e letalidade, são feitas descrições da trajetória da pandemia
entre povos indígenas que, em seu cômputo geral, minimizam as efetivas dimensões do
problema.
Na análise da seção “Contextualização” do Plano.Nacional.2, o GC enfatizou haver
incorreções e problemas conceituais em diversos trechos. Comentou-se criticamente sobre o
uso de conceitos relativos a “especificidades biológicas” dos povos indígenas frente a doenças
virais, como a COVID-19. Foi salientado que não há estudos amplos e representativos no Brasil
que comprovem a ocorrência de “especificidades biológicas”, tema inclusive sensível pois se
aproxima de noções de “determinismo biológico”. Para o GC, afirmações de caráter
“biologizante” acabam por “naturalizar” o curso da pandemia entre estes povos. Foi enfatizado
que há farta literatura científica que aponta que o adoecimento e a morte de indígenas se
associam sobretudo à vulnerabilidade sócio-econômica e sanitária O texto ainda apresenta, em
mais de uma ocasião, argumentos que podem ser interpretados como “responsabilizando” os
povos indígenas e suas culturas por comportamentos refratários a medidas sanitárias e
terapêuticas necessárias, entre outros aspectos.
Na avaliação do CG, as propostas de atuação indicadas no Plano.Nacional.2 se
caracterizam por serem são vagas e imprecisas, definindo basicamente intenções. Há no
documento o recorrente uso de termos como recomendar, orientar, fortalecer e promover. Uma
vez que se trata de um plano voltado para controle e combate a uma epidemia em curso, a
escolha de certos termos, longe de ser uma questão de estilo de escrita, reforça a percepção de
escassez de objetividade. O GC enfatizou que a linguagem excessivamente genérica que não se
mostra adequada para fins de orientar a ação das equipes dos DSEI e de nível central federal, a
quem deveria caber o papel de articuladoras e coordenadoras do controle da COVID-19 em
âmbito nacional. Caberia no Plano.Nacional.2 uma definição bastante mais detalhada quanto a
metas, responsáveis, protocolos, indicadores de acompanhamento, cronograma e orçamento.
Foi comentado pelo GC que elevado grau de generalidade do documento não subsidia os
possíveis entes responsáveis no tocante às atividades de planejamento, execução e
monitoramento.
Na apreciação do CG, o Plano.Nacional.2 mescla propostas de atuação
propriamente ditas com relatórios parciais de atividades (realizadas entre abril e julho de 2020).
Além disso, as mesmas são quantificadas em números absolutos, o que pouco significa se não
3

são apresentadas informações que os situem frente às metas estabelecidas (que tampouco são
mencionadas) ou no conjunto de comunidades e famílias a serem atingidas.
Especificamente quanto ao “Eixo Saúde”, o GC avaliou que o Plano.Nacional.2 não
aborda de forma satisfatória a questão da garantia à integralidade da assistência. O documento
não detalha como essa integralidade está garantida, deixando apenas subentendido que ela
abranja atendimento especializado e internação, se necessário. Sem mencionar os obstáculos a
serem enfrentados pela própria SESAI, que não dispõe de serviços de atendimento
especializado para cuidar de casos graves ou mesmo moderados da COVID-19, o documento
remete eventuais obstáculos ao atendimento dos casos que demandem remoção de pacientes à
recusa, pelos doentes indígenas, de se deslocarem para a hospitalização ou outros tipos de
unidades de atenção especializada. Tal deslocamento do foco do problema pode dar a entender
que recai nas vítimas (indígenas) da COVID-19 a responsabilidade por eventuais fracassos no
acesso a atendimento especializado, sem qualquer menção às previsíveis dificuldades a serem
enfrentadas pelos DSEI no cenário de oferta insuficiente de leitos, respiradores e outros meios
de tratamento, que vem ocorrendo durante o processo epidêmico.
Avaliou-se que o Plano.Nacional.2 carece de informações detalhadas sobre a
capacidade instalada do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena para resposta imediata nas
ações de saúde para o enfrentamento da pandemia. Tampouco apresenta caracterização
detalhada acerca dos perfis epidemiológicos e demográfico indígenas ou detalhamento dos
custos necessários para a sua plena implementação.
Com destaque, o GC detalhou comentários e críticas sobre a ênfase presente no
Plano.Nacional.2 quanto aos denominados “níveis de resposta” à disseminação da pandemia
(Alerta; Perigo Iminente; e Emergência em Saúde Pública), o que se configura em um quadro
completamente desatualizado. Tal caracterização se baseia no “Plano de Contingência
Nacional” elaborado pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública | COECOVID-19, em fevereiro de 2020, mês da confirmação do primeiro caso de COVID-19 no
Brasil. Em escala nacional, o organização do Plano.Nacional.2 nesses níveis de alerta não têm
aplicabilidade no contexto atual, em que a COVID-19 encontra-se em fase de transmissão
sustentada e se espalhou por todo o território do país, isto é, quando praticamente todos os
municípios já se encontram em situação de “Emergência em Saúde Pública”.
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No tocante ao Eixo “Contenção de Invasores”, o CG avaliou que, tal como no caso
do Eixo “Saúde”, caberia uma detalhada explicitação de atividades e metas a serem cumpridas,
estando descritas tão somente ações efetuadas ou em curso (muitas em regiões específicas),
além de não haver o necessário foco no tema da desintrusão. O Plano.Nacional.2 não apresenta
medidas de contenção e isolamento dos invasores em relação às comunidades indígenas, salvo
sob a forma de barreiras sanitárias. O documento lista 217 barreiras sanitárias, o que é um
número sabidamente reduzido frente ao universo de comunidades e povos indígenas do país.
Há referências a medidas para reduzir o fluxo de pessoas com foco na suspensão de permissões
de ingresso legalmente autorizadas, ao mesmo tempo quando o documento não trata das
amplamente reconhecidas e documentadas invasões por grileiros, garimpeiros e madeireiros.
Caberia trazer elementos que efetivamente abordassem questões centrais no tocante à proteção
de direitos territoriais dos povos indígenas. Adicionalmente, embora na última versão do plano
este componente tenha sido apresentado como um eixo separado do da Saúde, o GC entende
que não há como dissociá-los. A presença de invasores está diretamente associada ao risco da
disseminação do vírus entre os povos indígenas, e é dessa forma que deve ser entendida.
O GC considera que, no tocante ao eixo “Proteção Social”, o Plano.Nacional.2
apresenta um escopo limitado, com foco em ações de promoção da Segurança Alimentar através
da distribuição de Cestas básicas, kits de alimentação escolar e garantia de renda. Na apreciação
do GC, há pouca ênfase no documento quanto a temas relacionados aos territórios indígenas.
Nesse sentido, caberia considerar a perspectiva da garantia de subsistência e segurança da
população para viabilizar a adoção de medidas de contenção da pandemia. Trata-se de condição
fundamental para que as comunidades indígenas possam adotar medidas de isolamento social.
Tampouco são previstas estratégias de apoio à produção de alimentos (nos territórios onde essa
produção é possível) ou, quando pertinente, ao escoamento e comercialização da produção
indígena onde ela faz parte da economia local, ou de avaliação dos impactos do provável
colapso da etapa de comercialização em tempos de pandemia. Também não são previstas
formas de participação indígena na definição das necessidades das comunidades ou das formas
mais apropriadas de apoiá-las. Permanecem ausentes metas, critérios, cronogramas ou
indicadores de acompanhamento. Ademais, o atual Plano lista extensivamente os números
absolutos de cestas e kits já distribuídos. No entanto, os números absolutos pouco significam,
se não são referidos aos totais de famílias e estudantes. É fundamental informar a cobertura
alcançada com a distribuição das cestas (proporção de domicílios indígenas atendidos) e kits
(proporção dos estudantes indígenas atendidos) em cada DSEI e Polo Base.
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Pelo volume de documentação encaminhada, e o curto espaço de tempo, conforme
referido no início desse registro, não foi possível por parte do GC proceder uma análise detida
dos planos dos 34 DSEI. Chamou a atenção dos consultores, em aspectos nos quais se esperava
comparabilidade, havia divergências em níveis de detalhamento e especificação. Além disso,
os planos dos DSEI não se mostravam atualizados. Ao se comparar os planos dos DSEI com
aquele de âmbito nacional, ficou evidente para o GC a necessidade do Plano Nacional sob
elaboração apresentar um desenvolvimento de itens muito além do presente na versão corrente
do Plano.Nacional.2.
No tocante à dinâmica da reunião, o CG entende que a reduzida participação do
corpo técnico da SESAI, embora justificada pelo representante da instituição, inviabilizou um
diálogo adensado acerca dos aspectos técnicos da análise do Plano.Nacional.2. O
comprometimento da dinâmica de discussão prevista para o encontro foi particularmente
significativo diante do curto cronograma das reuniões programadas pela União para o
desenvolvimento dos trabalhos e debates.
O GC considerou que houve um clima cordial e respeitoso de escuta, ao mesmo
tempo que considerou adequadas considerações levantadas por outros participantes (como os
representantes do Conselho Nacional de Direitos Humanos e do Ministério Público Federal)
quanto ao largo tempo dedicado a detalhamento sobre as experiências específicas nos DSEI. A
despeito da relevância do compartilhamento de questões atinentes a situações específicas, teria
sido importante maximizar o tempo voltado para a discussão das questões em âmbito nacional.
Isso porque o objetivo era o de conduzir debates visando a consolidação de um Plano Nacional
pela União. Nesse cenário, como já aludido, aconteceu uma limitada participação de técnicos
do nível central da SESAI.
Diversos consultores enfatizaram em suas intervenções que estavam apresentando
considerações em relação à documentação encaminhada, em particular o “Plano de
Enfrentamento à Covid-19 para Povos Indígenas Brasileiros”, entendendo-se que se trata de um
documento em construção. Reiteraram que os pontos evidenciados devem ser tomados como
críticas construtivas, assim como manifestaram a preocupação de que a proposta de Plano
apresentada para fins de discussão se mostrou pouco trabalhada e pormenorizada, além de
francamente desatualizada face ao cenário atual da pandemia.
Assinam esse documento os seguintes consultores indicados pela APIB (em ordem alfabética):
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Ana Lúcia de Moura Pontes (ENSP) – Abrasco
Ana Lúcia Escobar (Unir) - Abrasco
André Machado de Siqueira (INI)- Fiocruz
André Reynaldo Santos Périssé (ENSP) – Fiocruz
Andrey Moreira Cardoso (ENSP) - Abrasco
Inara do Nascimento Tavares (UFRR) - Abrasco
Maria Luiza Garnelo Pereira (ILMD)- Fiocruz
Maria Ogrzewalska (IOC) – Fiocruz
Maurício Soares Leite (UFSC) – Abrasco
Raquel Paiva Dias Scopel (Escritório Campo Grande) - Fiocruz
Ricardo Ventura Santos (ENSP e Museu Nacional/UFRJ) - Fiocruz
E os seguintes consultores Ad Hoc do CNDH:
Clayton de Carvalho Coelho
Juliana Rosalen
Mariana Maleronka Ferron
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ANEXO II
Sistematização dos comentários apresentados pelo grupo de apoio técnico indicado pela
APIB por ocasião da “Terceira Reunião do Grupo de Trabalho sobre o Plano de
Enfrentamento à COVID-19 para Povos Indígenas Brasileiros no âmbito da ADPF 709”,
realizada no dia 29 de julho de 2020.

Destacaremos algumas observações do Grupo de Consultores (GC) relativos à
reunião do dia 29 de julho de 2020 no âmbito do GT. O primeiro momento foi para revisão da
memória da reunião, que não trouxe com detalhe o conjunto de comentários feitos na reunião
anterior pelo GC. Ademais havia diversas imprecisões na redação, de modo que foram
encaminhadas por e-mail para a coordenadora Viviane as sugestões de alterações a serem feitas.
Em seguida se procedeu a apresentação da proposição de pontos para discussão com
a equipe Sesai sobre o Eixo Saúde, os 13 pontos foram revisados pelo grupo. Com relação ao
diálogo dos pontos com a equipe Sesai e a coordenadora Viviane, gostaríamos de destacar
alguns problemas. Nos causou estranhamento que a coordenadora Viviane assumiu que
diversas imprecisões e equívocos conceituais expressos no documento e na apresentação do
plano (como as terminologias “especificidades biológicas”, “vulnerabilidade epidemiológica”),
eram de sua responsabilidade. Diante disso, e do fato, que a equipe da Sesai referiu que a
estruturação em “Níveis de Alerta” do Plano estava mesmo desatualizada, pareceu evidente que
a equipe Sesai não revisou o documento encaminhado para análise e discussão pelos
participantes do GT. Nos preocupou que essa condução levou o GC a produzir análises e
reflexões sobre um documento que não parece ser o documento base da Sesai, e que nem foi
revisado por equipe técnica da área. Apontamos que as contra- argumentações da Sesai
pareciam bastante desinformadas sobre o real conteúdo dos comentários do GC na reunião do
dia 27 de julho de 2020, tanto que os próprios argumentos do GC foram repetidos em alguns
momentos. Esse fato, destaca que a segunda reunião do GT foi prejudicada pela ausência da
equipe técnica da Sesai naquele momento.
Além disso, gostaríamos de destacar duas discordâncias do GC quanto ao
posicionamento da União. O primeiro é relativo à manutenção no título do plano do termo
“indígenas brasileiros”, discordamos pois os indígenas habitam o que hoje é o território
nacional antes do Estado Brasileiro existir. No momento que reduzimos, e se cria, a condição
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indígena “brasileiros”, se ignora essa antecedência histórica e originária desses povos, e se
minimiza os direitos que eles, têm inclusive os fundiários. Dessa forma, recomendamos se
evitar a terminologia “povos indígenas brasileiros”. O segundo ponto é quanto a “transparência
dos dados”, que a Sesai argumenta que a disponibilização dos dados do subsistema compromete
o direito a sigilo e privacidade dos indivíduos. Reiteramos que o acesso aos dados não implica
em identificação dos indivíduos, isso nunca foi solicitado. O que se quer é o acesso à informação
que permita o monitoramento e acompanhamento dos dados demográficos, condições de vida
e situação de saúde dessas populações. Não há razão para não se disponibilizar, e,
particularmente no contexto da pandemia, as informações produzidas no âmbito das aldeias,
das etnias, relatando as condições dos indivíduos que forem notificados como suspeitos ou
portadores da Covid-19. Assim como é possível acessar essas informações no OpenData SUS
para todos os cidadãos brasileiros, não há razão para que não se possa ter esse mesmo acesso
para as populações indígenas. Tratar as informações sobre a saúde dos povos indígenas como
um segredo, é ir contra a legislação vigente no Brasil sobre a transparência de dados. É
importante não só ter acesso aos indicadores já produzidos pela Sesai mas também possibilitar
que outras pessoas e instituições também possam analisar essas informações e gerar outros
indicadores necessários e úteis para acompanhar as condições de saúde. Somente com base nas
informações individualizas, sem a identificação dos indivíduos, é que será possível a produção
de novas informações e replicação daquelas já produzidas pela Sesai.
Como o grupo do GC não havia sido informado sobre a dinâmica e pautas
específicas da reunião, e, tampouco sobre demandas técnicas para debate ou subsídios, dessa
forma o GC preparou um conjunto de recomendações para compartilhar com os participantes
do GT e particularmente com equipe da Sesai. Ao longo de aproximadamente 1,5 horas, o GC
detalhou recomendações para a reelaboração do “Plano de Enfrentamento à Covid-19 para
Povos Indígenas no Brasil” pela União, enfocando diversas dimensões, que considera que
poderiam estruturar a versão final do Plano de Contingência, sintetizadas a seguir.

Recomendações apresentadas pelo GC acerca do Plano a ser formulado pela União

Em saúde pública tem sido usada com bastante proveito a noção de determinantes
sociais da saúde e da doença. Em que pese a interveniência de agentes biológicos, como
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bactérias, vírus e outros microorganismos na causalidade de doença, os estudos de saúde
pública pautados pela ótica dos determinantes sociais demonstram que ocorrência das doenças,
a gravidade dos casos e os desfechos favoráveis (como a cura) ou desfavoráveis (como o
comprometimento permanente da saúde ou a morte) estão intimamente ligados às condições de
alimentação, moradia, trabalho, renda, escolaridade, segurança e à vínculos sociais e familiares
que promovam atitudes e valores considerados satisfatórios pelas pessoas.
A disponibilidade e acesso à assistência médico-sanitária certamente é uma variável
de grande importância na recuperação da saúde daqueles que já adoeceram. Porém, faz-se
necessário reconhecer que o cuidado à saúde não pode se limitar à oferta de atendimento
biomédico o qual tem limitada capacidade de promover a saúde não devendo, portanto, ser
considerado como a única responsabilidade dos sistemas de saúde.
No caso dos povos indígenas a integridade e a preservação de seus territórios é um
fator chave na manutenção de condições satisfatórias de vida e de saúde. É a terra indígena que
pode prover alimentação saudável, garantir a habitação, água de qualidade e outros meios de
subsistência. Para além das condições materiais de vida é no território indígena que se garante
a reprodução da religiosidade, dos valores éticos, dos ritos e mitocosmologia e outros
marcadores étnicos, essenciais ao viver indígena.
Neste sentido deve-se entender que a alimentação de qualidade e garantia da terra
indígena são determinantes cruciais na manutenção de boas condições de saúde, devendo ser
considerados como elementos intrínsecos ao planejamento das ações no subsistema de saúde
indígena.
Tais premissas orientam as propostas apresentadas, as quais devem ser entendidas
como sugestões de aprimoramento das atividades dirigidas às populações indígenas
vocacionadas para a prevenção, combate à transmissão do novo coronavírus, oferta de cuidados
aos doentes e promoção da saúde dessas populações. As sugestões do grupo de trabalho estão
ordenadas na forma de eixos, com potencialidade para contribuir na provisão de ações do
subsistema de saúde indígena, tratamento e vigilância da ocorrência de casos, aprimoramento
da gestão e organização do cuidado às famílias e comunidades. Os aspectos gerais apontados
aqui são sugestões que deveriam ser desenvolvidos pela União incluindo detalhamento de
objetivos, capacidade instalada, metas, custos, cronograma e produtos.
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1.

Promoção da Saúde e prevenção da Covid-19 nos territórios

O eixo tem como objetivo a promoção e a garantia de condições de vida que
garantam, no curso da pandemia da COVID-19, o direito pleno à saúde, em seus termos mais
amplos e para além da ausência da doença. Em última instância, referimo-nos aqui aos
determinantes sociais da saúde e de seus efeitos, que se traduzem em condições desiguais de
vida e de saúde e na já mencionada particular vulnerabilidade dos povos indígenas à pandemia
e seus impactos. O eixo busca contemplar ainda componentes e ações direcionadas a prevenir
a ocorrência e dispersão da COVID-19 nos territórios indígenas.
Dentre as ações preconizadas neste eixo, recomenda-se:
a) Apresentar medidas de contenção e isolamento dos invasores em relação às
comunidades indígenas, de modo a evitar o contato;
b) Realizar a instalação e a manutenção de barreiras sanitárias;
c) Garantir o suporte ao isolamento ou distanciamento social;
d) Realizar orientações e medidas para minimizar os riscos nos deslocamentos entre
comunidades e, principalmente, para os centros urbanos;
e) Realizar ações de comunicação e educação em saúde, com a participação dos
povos indígenas, em formatos diversos, em linguagem acessível e com tradução para as línguas
nativas;
f) Garantir a provisão de insumos para medidas de higienização e prevenção, no
âmbito das comunidades;
g) Garantir o acesso universal ao saneamento básico;
h) Garantir a Segurança alimentar;
i) Realizar as adequações necessárias para o recebimento de auxílios.
Destacamos a dimensão da Segurança Alimentar pois na atual versão do Plano este
componente aparece isolado do Eixo Saúde, o que entendemos como inapropriado. Não há
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como dissociá-lo das condições de saúde indígena ou das ações para a sua promoção, tanto
previamente como no transcorrer da pandemia. Trata-se aqui de um componente fundamental
do eixo Saúde, tanto porque determinante das possibilidades reais de isolamento das
comunidades, como por expressar veementemente as iniquidades em saúde que atingem os
povos indígenas, isto é, as desigualdades evitáveis e, portanto, injustificáveis. Por fim, por se
tratar de uma dimensão da vida gravemente ameaçada no contexto da pandemia.

2.

Participação social e controle social

Autores que se dedicam ao tema da saúde entre povos indígenas, no Brasil e em
outros países, enfatizam que a participação social é estratégica para a promoção da saúde
(MENÉNDEZ, 2009; TEIXEIRA, 2017; DIEHL e LANGDON, 2018; ATHIAS, 2004, entre
outros). Desde a década de 70, afirma que a participação social tem potencial para fortalecer
estratégias voltadas às melhorias da qualidade de vida e das condições de trabalho, por meio da
mobilização de grupos em torno de problemas específicos (MENÉNDEZ, 2009). Essa
afirmação é muito relevante, nos tempos atuais, em que nos encontramos diante de um problema
específico que é considerado, de modo geral, uma Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (declarada pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº188/2020).
Em termos específicos, trata-se da necessidade urgente de promover ações de respostas
coordenadas de prevenção, de controle, de vigilância, de atenção à saúde e de monitoramento
capazes de conter a disseminação da COVID-19.
Os efeitos provocados pela experiência da COVID-19 não são homogêneos, basta
citar as características da capacidade instalada do SUS ou dos DSEI’s nas diferentes regiões do
Brasil, ou as particularidades dos deslocamentos e distâncias das aldeias aos centros urbanos
mais próximos, ou, ainda, as diversidade de condições socioeconômicas, sanitárias e ambientais
em que os diferentes grupos étnicos se encontram. É nesse sentido que a participação social
ganha uma importância central, pois são as lideranças locais que conhecem sua realidade local,
compreendem as dificuldades locais e, certamente, podem contribuir muito no desenho de
estratégias com grande potencial para alcançar maior eficiência no contexto local. Chamamos
a atenção é que saberes locais são estratégicos para a identificação de dificuldades e para a
promoção de ações coordenadas eficientes localmente. Ademais, entendemos que é papel da
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SESAI fortalecer a participação social através dos Conselhos Locais e Conselhos Distritais de
Saúde Indígena.
Dentre as ações preconizadas neste eixo, sugere-se:
a) Promover e fortalecer os Conselhos Locais de Saúde;
b) Promover a inclusão de uma comissão formada por membros do Conselho Local
nos grupos de trabalho ou comitês existentes em cada polo base, quando for o caso;
c) Promover a inclusão de uma comissão formada por membros do CONDISI,
eleitos pelo pleno, nos Comitês de Crise;
d) Promover a retomada do fórum de presidentes de CONDISI;
e) Promover a inclusão da CISI no Comitê de Crise Central;
f) Garantir e promover a inclusão de uma comissão formadas por membros do
CONDISI, eleitos pelo pleno, nos Conselhos Estaduais e Municipais.

3.

Promoção das interações intergestoras e intersetoriais

A implantação do subsistema de saúde indígena vinculado ao gestor federal,
instituiu uma singularidade no processo de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS)
direcionado para a municipalização das ações de saúde, em particular no âmbito da atenção
primária (APS). A atuação do governo federal como ente gestor e executor de atividades de
APS dirigidas aos povos originários resultou de uma longa mobilização étnico política pautada
pela identificação de fortes tensões nas relações interétnicas nas municipalidades
circunvizinhas aos territórios indígenas demarcados ou não. Embora necessárias, por protetivas
dos direitos indígenas, tais singularidades do processo de gestão do subsistema de saúde
indígena exigem medidas adicionais de interação e pactuação entre os níveis federal
(representado pela SESAI), estadual e municipal de gestão em saúde, visto que o perfil
assistencial definido para os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) não abrange o
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conjunto de ações necessárias para garantir a integralidade da atenção necessária ao combate
efetivo ao corona vírus e suas implicações na saúde humana.
Nessas circunstâncias, o caminho para garantir a continuidade e integralidade das
linhas de cuidado aos indígenas, particularmente a atenção diagnóstica e hospitalar
especializada, exige que se institua processos de gestão capazes de garantir o acesso a recursos
assistenciais que extrapolam largamente a capacidade instalada nos DSEI e polos base.
Dentre as ações preconizadas neste eixo, recomenda-se: instituir ou acionar
instrumentos formais de articulação entre os três entes federativos; Promover, quando
pertinente ou com adequação, a articulação e padronização de protocolos técnicos de vigilância
e combate à disseminação da doença; Promover a participação dos diversos entes federativos e
a participação paritária indígena nas instâncias de gestão e tomada de decisão no combate à
COVID-19, nos comitês crise (COIs), comissões intergestores (CIB e CIT), CONASS e
CONASEMS; Garantir a articulação interministerial e intersetorial em nível federal para ações
de promoção da saúde; Efetivar a integração das ações de vigilância em saúde e em particular
da vigilância epidemiológica, realizadas nos DSEI às atividades realizadas no restante do SUS;
Promover a compatibilização do sistema de informação em saúde indígena com as bases
nacionais de dados, dando visibilidade aos perfis epidemiológicos indígenas; Disponibilizar a
informação epidemiológica oriunda dos casos notificados indígenas de modo a possibilitar a
análise e elaboração de perfis étnico, demográfico e geográfico dos casos; Desenvolver
estratégias de gestão que promovam e ampliem o acesso dos doentes indígenas ao sistema
SISREG; Combater o racismo e a discriminação de indígenas no acesso aos serviços.

4.

Reorganização e qualificação do trabalho da equipe e biossegurança

No contexto da pandemia é fundamental se detalhar e promover as medidas
necessárias na gestão e educação do trabalho no subsistema de saúde indígena, em estreita
articulação com medidas de segurança do paciente e do trabalhador, com vistas a manutenção
das atividades de promoção, prevenção e assistência à saúde, e implementação do plano de
enfrentamento da Covid-19. Considerando que no contexto anterior da pandemia já estava em
pauta o congelamento do orçamento do subsistema, particularmente para contratação, faz
necessário a análise da capacidade da força de trabalho existente manter as atividades de saúde
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e implementar as medidas excepcionais relacionadas ao enfrentamento da Covid-19. Ademais
em contextos de áreas rurais e áreas remotas, como do subsistema, sabe-se que o afastamento
dos trabalhadores por motivo de doença irá impactar duramente a assistência no período da
pandemia, e deve-se evitar ao máximo o risco de transmissão da doença em territórios
indígenas. Destacamos nesse eixo que deve-se ressaltar as necessidades e especificidades dos
Agentes Indígenas de Saúde e de Saneamento para atuar no contexto da pandemia, devendo-se
dar particular atenção para a inclusão de suas demandas de insumos e EPIs para implementação
das ações.
Destacamos 04 dimensões para esse eixo:
a) Segurança do paciente e do trabalhador em saúde: protocolos, monitoramento e
garantia dos insumos e logísticas para a ambiência, limpeza de ambientes e equipamentos,
provimento do EPIs e medidas de biossegurança adequada dos espaços do subsistema (sede,
Casai, polos, posto, e no âmbito comunitário); elaborar protocolos detalhados sobre os
procedimentos de testagem e quarentena de trabalhadores em transito nos territórios, e garantir
condições adequadas de isolamento e assistência para os trabalhadores sintomáticos; Garantir
o provimento de condições para adequada higienização das mãos para uso dos pacientes e seus
acompanhantes e dos profissionais de saúde; Monitorar se os profissionais da saúde indígena
estão seguindo os procedimentos de segurança adequados, e suas condições físicas e
emocionais, com transparência nas informações; Garantir contratações emergenciais para
suprimento da força de trabalho necessária para a ações e substituições de profissionais em
afastamento;
b) Reorganização dos espaços e rotinas do subsistema (Comunidade, Polos-Base,
Sede e Casai): Mapear os recursos e insumos existentes e necessários para as ações rotineiras e
excepcionais do trabalho e

de comunicação à distância (equipamentos e meios de

comunicação), tratamento de casos de SRAG e/ou moderados e graves de Covid-19; garantir
rotinas e equipes específicas para atendimento de sintomáticos respiratórios e gripais; garantir
a manutenção da oferta de atendimentos para grupos prioritários e programas estratégicos
(como vacinação, pre-natal, HAS, DM, Tuberculose, Malária, dengue ou outros problemas
relevantes no perfil epidemiológico local); Rever e orientar a rotina de visitas domiciliares;
Estabelecer em locais de referência, perto das comunidades, espaços específicos para
assistência aos pacientes com quadro moderado ou grave de síndrome gripal ou com Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG), com finalidade de estabilização e espera, de forma segura,
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para remoção para hospital intermediário ou de referência; Desenvolver e implementar
estratégias de telesaúde/telemedicina por radiofonia, telefone ou outras estratégias;
c) Reorganização da composição das equipes de saúde: Caracterizar o quantitativo
e perfil da força de trabalho existente, e definir as necessidades (quantitativos e perfis) para
manutenção das atividades e ações suplementares diante do contexto da covid-19 (considerando
afastamento, mudanças de rotinas e estratégias específicas); Definir as atribuições de cada
profissional de saúde no âmbito das atividades de promoção, prevenção, assistência e
recuperação a saúde ligadas a manutenção das atividades gerais e específicas do enfrentamento
da Covid-19;
d) Qualificação dos Trabalhadores do Subsistema de Saúde Indígena: Formular
estratégias para qualificação para a atuação e prevenção da Covid-19 de todos trabalhadores
(motoristas, profissionais de saúde, equipe de limpeza, gestores, controle social indígena, entre
outros); Garantir o apoio de insumos, qualificação e supervisão para a atuação dos AIS nas
ações, com materiais educativos com linguagem adequada e acessíveis; desenvolver as
estratégias de educação à distância, com metodologias e recursos adequados e acessíveis para
os profissionais de saúde das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) e AIS;
realizar o monitoramento e avaliação das estratégias de qualificação, que deverão ser contínuas.

5.

Vigilância e informação em saúde

O GC considera que o “Informe Técnico no 06/2020 da SESAI COVID-19” mais
detalhado e mais adequado aos propósitos da contenção da pandemia em povos indígenas,
podendo ser um ponto de partida para o aprimoramento do “Plano de Enfrentamento à Covid19”. O Informe Técnico adota a classificação de cenários epidemiológicos, o que consideramos
uma possibilidade concreta e viável de organização do plano. Considera-se fundamental que o
Plano nacional explicite detalhadamente os aspectos fundamentais norteadores das ações em
campo, independente da heterogeneidade dos contextos locais. Essa heterogeneidade deve ser
contemplada nos Planos Distritais, a posteriori.
Verifica-se que os planos distritais não consideram, em sua maioria, as atualizações
das Normas Técnicas. Recomenda-se:
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a. adotar como organização da resposta à pandemia no contexto indígena o
conceito de cenários epidemiológicos, em que se pensa como alternativa duas situações: (1)
confirmação de circulação viral no território, seja ele rural ou não; e (2) ausência de circulação
viral no território. Essa recomendação se baseia na ideia de que onde há a introdução de vírus,
a probabilidade de transmissão na comunidade é imediata. Isso permite abandonar os conceitos
de transmissão local e transmissão sustentada em territórios indígenas.
b. A organização da vigilância deve priorizar a lógica de busca ativa de casos
suspeitos baseada em critérios clínicos (Síndrome Gripal e SRAG), desde que não haja
impedimento de ordem sociocultural (como isolamento voluntário) ou se avalie que a busca
ativa poderá impor risco adicional de introdução do vírus na comunidade. Entende-se que se
deve privilegiar a participação comunitária na vigilância com atuação do Agente Indígena de
Saúde, sobretudo onde é recomendada a restrição de entrada de pessoas e equipes.
c. O critério de definição de caso suspeito deve ser adaptado ao cenário
epidemiológico, priorizando maior sensibilidade no cenário de ausência de circulação do vírus
(ex.: somente um sinal ou sintoma respiratório como critério de suspeita). O aumento da
sensibilidade do critério nesse contexto amplia a probabilidade de identificação oportuna da
circulação viral no território.
d. O documento deve conter menção explícita ao rastreamento não somente de
contatos de casos confirmados, mas também os contatos de casos suspeitos, na medida em que
a confirmação laboratorial exige um tempo operacional distinto do epidemiológico, atrasando
as medidas de contenção da disseminação comunitária do coronavírus.
e. Recomenda-se estabelecer um fluxo bastante claro de testagem, incluindo fases
da doença em que se deve realizar a coleta, necessidade de retestagem, e testagem de contatos
assintomáticos de casos confirmados. O acesso à testagem e o tipo de teste utilizado podem
potencialmente contribuir para a subnotificação de casos de COVID-19 em povos indígenas.
f. Recomenda-se a testagem de outros vírus respiratórios, em especial o Influenza,
e RSV em crianças, entre outros, a fim de realizar diagnóstico diferencial, particularmente onde
ainda não houve confirmação de circulação do SARS-CoV-2.
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g. A vigilância e a informação em saúde são estratégicas ao monitoramento da
situação de saúde e da pandemia e para a tomada de decisão oportuna. Portanto, deve-se investir
na qualificação, agilidade e transparência da informação, inclusive com análises no nível local.
h. É fundamental ter explícitos os indicadores epidemiológicos de monitoramento
da epidemia no nível local (aldeia), com formas de cálculo, bem como disponibilização pública
de dados no menor nível de desagregação possível, não identificados, incluindo população em
risco, dados da ficha de notificação COVID-19 e SRAG, internações e óbitos por causas, sexo
e idade, que permitam o efetivo monitoramento e tomada de decisão em tempo oportuno por
parte dos gestores e a geração de conhecimento científico sobre a pandemia em povos
indígenas, que subsidiem a elaboração de estratégias para redução da vulnerabilidade dessas
populações às doenças emergentes.

6.

Assistência integral e diferenciada

No eixo da Assistência integral e diferenciada, cabe, no âmbito do plano de
enfrentamento à COVID-19, à observação de duas dimensões. À primeira delas diz respeito à
detecção e manejo de casos de Síndrome Respiratória (SR), Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG) e da Covid-19, e à segunda diz respeito à manutenção das ações de atenção
integral fundamentais para a manutenção da saúde (vacinação, pré-natal, atendimento à
pacientes crônicos e à outras queixas agudas, entre outros). As ações de Atenção Primária, de
atribuição da SESAI, devem englobar, em um contexto de pandemia ações de prevenção,
tratamento e reabilitação, com um aumento da resolubilidade dos casos para que seja possível
evitar remoções desnecessárias para outros níveis de atenção, considerando à sobrecarga que à
pandemia traz aos sistemas de saúde. Aqui destaca-se que à aplicação deste princípio norteou
diversos planos de ação municipais e estaduais, e para isso é fundamental as pactuações
intergestoras e interministeriais.
Dessa maneira, seguem algumas recomendações específicas para que o Plano de
Enfrentamento possa ser elaborado:
a. Estabelecer estratégias para expansão da assistência para o apoio às populações
indígenas em terras não homologadas e não assistidos, de maneira adequada pelo SUS;
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b. Definir critérios mínimos de ambiência e insumos adequados, em quantidade e
qualidade, a serem utilizados para nortear os planos distritais, para adequação da assistência,
lembrando que em áreas remotas o nível primário também é o primeiro nível de atendimento a
urgências e emergências, sendo responsável direto pelo primeiro atendimento de pacientes,
muitas vezes, graves, necessitando mantê-los estáveis até que possam ser removidos para os
Hospitais de referência;
c. Garantir a adequação das condições que aqueles em isolamento - alojamento e
alimentação – permaneçam em isolamento durante todo o período necessário;
d. Estabelecer critérios claros e condições para o manejo de casos leves e
moderados: isolamento, monitoramento clínico, tratamento de sintomas, encaminhamentos em
momentos tempestivos;
f. Estabelecer critérios para implementação das UAPI-Covid-19, definindo
claramente um dimensionamento mínimo de estruturas e funções possíveis, definindo critérios
de localização geográfica, dimensionamento e adequação da equipe para funcionamento das
mesmas. O dimensionamento e a adequação da equipe devem levar em conta, especialmente o
quantitativo de unidades necessárias para dar continência à epidemia, levando-se em
consideração as características geográficas e populações do território;
g. Garantir o fornecimento e à reposição de insumos e materiais para o adequado
funcionamento das EMSI, UAPIs e Equipes de Resposta Rápida (medicamentos, reposição de
cilindros de oxigênio, EPIs, material de limpeza, entre outros).
h. Garantir as necessidades de logística de transporte e remoção para casos graves,
levando-se em consideração a expectativa de aumento da demanda por remoções de pacientes
graves em cada DSE (considerar contratos de horas vôo, veículos, motores, etc);
i. Definir regras e critérios para funcionamento adequado das CASAI: promovendo
a adequação da ambiência e rotinas, levando em consideração a necessidade de isolamento de
casos confirmados e suspeitos, redimensionamento e qualificando da equipe assistencial e
profissionais de apoio;
j. Definir critérios para o estabelecimento de fluxos de assistência que garantam,
além do atendimento à Covid-19, a manutenção da assistência regular, garantindo à segurança
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dos trabalhadores e das comunidades atendidas, por meio de protocolo regular de testagem e
garantia de EPIs adequados para cada situação;
k. Implementar indicadores que possam monitorar à resolubilidade da assistência
prestada, considerando os casos de SR, SRAG e outros.
Tal como ressalto no tocante à reunião anterior, o GC considerou que houve um
clima cordial e respeitoso de escuta, ao mesmo tempo que considerou adequadas considerações
levantadas por outros participantes quanto a, em diversos momentos da reunião, relatos sobre
experiências específicas nos DSEI. A despeito da relevância do compartilhamento de questões
atinentes a situações específicas, intervenções de participantes do GC indicaram que o objetivo
era o de conduzir debates visando a consolidação de um Plano Nacional pela União.
O GC manifestou em diversas ocasiões durante a reunião que os pontos
evidenciados devem ser tomados como críticas construtivas, assim como manifestaram a
preocupação de que a proposta de Plano apresentada para fins de discussão se mostrou pouco
trabalhada e pormenorizada, além de francamente desatualizada face ao cenário atual da
pandemia.
Assinam esse documento os seguintes consultores indicados pela APIB (em ordem alfabética):
Ana Lúcia de Moura Pontes (ENSP) – Abrasco
Ana Lúcia Escobar (Unir) - Abrasco
André Machado de Siqueira (INI)- Fiocruz
André Reynaldo Santos Périssé (ENSP) – Fiocruz
Andrey Moreira Cardoso (ENSP) - Abrasco
Inara do Nascimento Tavares (UFRR) - Abrasco
Maria Luiza Garnelo Pereira (ILMD)- Fiocruz
Maria Ogrzewalska (IOC) – Fiocruz
Maurício Soares Leite (UFSC) – Abrasco
Raquel Paiva Dias Scopel (Escritório Campo Grande) - Fiocruz
Ricardo Ventura Santos (ENSP e Museu Nacional/UFRJ) - Fiocruz
E os seguintes consultores Ad Hoc do CNDH:
Clayton de Carvalho Coelho
Juliana Rosalen
Mariana Maleronka Ferron
20

ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL
APOINME – ARPIN SUDESTE – ARPINSUL – COMISSÃO GUARANI YVYRUPA - CONSELHO
DO POVO TERENA - ATY GUASU - COIAB

Assessoria Jurídica
07 de agosto de 2020
Ofício n. 52/2020 – AJUR/APIB
Ilustríssima Senhora
Viviane Petinelli e Silva
Secretaria Executiva
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos
Esplanada dos Ministérios – Bloco A, 9º andar
Brasília/DF – CEP: 70.054-906
E-mail: viviane.silva@mdh.gov.br
Ref.: Sistematização dos comentários apresentados pelo grupo de apoio técnico indicados
pela APIB no GT de elaboração do Plano de Enfrentamento – ADPF 709

Prezada Coordenadora do Grupo de Trabalho,

Sirvo-me do presente para encaminhar em anexo a sistematização dos comentários
apresentados pelo grupo de apoio técnico indicado pela APIB por ocasião da “quarta, quinta e
sexta Reunião do Grupo de Trabalho sobre o Plano de Enfrentamento à COVID-19 para Povos
Indígenas Brasileiros no âmbito da ADPF 709”.
Requer o recebimento dos apontamentos que visam contribuir para o
aperfeiçoamento do plano em construção.

LUIZ HENRIQUE ELOY AMADO
OAB/MS 15.440

SDS, SHCS, Edifício Eldorado – Bloco D, sala 104 – Brasília / DF Cep: 70.392-900
apibbsb@gmail.com / (61) 3034-5548

ANEXO I

Sistematização dos comentários apresentados pelo grupo de apoio técnico indicado pela
APIB por ocasião da “Terceira Reunião do Grupo de Trabalho sobre o Plano de
Enfrentamento à COVID-19 para Povos Indígenas Brasileiros no âmbito da ADPF 709”,
realizada no dia 31 de julho de 2020.

Destacaremos algumas observações do Grupo de Consultores (GC) relativos à reunião
do dia 31 de julho de 2020 no âmbito do GT com o tema de “Proteção Territorial”. No início
da reunião acerca da revisão da memória da reunião anterior, encaminhamos arquivo em
separado com diversas alterações pois a memória continha muitas limitações e inadequações
acerca das falas dos consultores e que pedimos alteração. Dessa forma, ressaltamos que a
memória é bastante sintética quanto aos conteúdos e contribuições feitas nas reuniões. Outro
ponto importante, é que depois da insistência do presidente do CNDH e dos advogados da APIB
nas últimas reuniões quanto as providências para cumprimento das medidas de extensão
imediata da assistência para indígenas em terras ou reservas não homologados e em área urbana
com barreiras no acesso ao SUS, feitas pelo Ministro Barroso em 08 de julho, a Sesai disse que
em 31 de julho havia enviado oficio aos 34 DSEI notificando todos sobre essa decisão.
Vale destacar que a reunião do dia 31 de julho teve dinâmica bastante distinta das
anteriores, houve diversas falas de representantes governamentais destacando suas ações, mas
que não se baseavam em nenhum documento enviado para leitura ou discussão previamente.
As informações foram bastante relevantes, particularmente quanto às limitações da FUNAI para
o cumprimento de suas atribuições, particularmente quanto a falta de recursos humanos e
insumos. Por outro lado, não foi apresentado o plano para as medidas relativas a desintrusão de
invasores, ponto central da proteção territorial. A ênfase da Funai está nas barreiras sanitárias,
que necessitam de um protocolo e detalhamento das ações, e particularmente das estratégias
para superar as dificuldades orçamentarias, de recursos humanos e insumos.
A contribuição do grupo de consultores visou reforçar alguns pontos que temos
ressaltado nas reuniões anteriores. Primeiro quanto ao entendimento que a discussão da saúde
dos povos indígenas deve ser pensada a partir do marco dos determinantes sociais em saúde, no
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qual entende-se que a saúde e os agravos em saúde são diretamente impactados por múltiplas
dimensões, biológicas, sociais, culturais, econômicas, políticas, entre outras. A discussão de
determinantes sociais é que embasa as ações de promoção da saúde e intersetorialidade, sendo
que o debate de proteção territorial se enquadra nesses âmbitos.
Ademais, em doenças transmissíveis como a Covid-19, há de se considerar como esses
diferentes fatores favorecem ou desfavorecem tanto as condições prévias de vida e saúde, que
impactam nos desfechos da doença, quanto a própria cadeia de transmissão da doença. Nesse
contexto, é particularmente relevante a relação entre territórios indígenas e saúde, pois sabemos
que particularmente as invasões ilegais de terras indígenas podem, entre outros aspectos:
a) Provocar diretamente agravos a saúde pela contaminação de solo, água e ar, tais como
os causados pela contaminação de mercúrio pelo garimpo ilegal e os problemas
respiratórios decorrente do desmatamento das florestas;
b) A degradação do ambiente causada pelas invasões afeta a sustentabilidade das
comunidades indígenas, afetando suas condições de caça, pesca e produção alimentar,
que podem impactar na situação nutricional das pessoas indígenas;
c) As invasões provocam situações de conflito e tensão social na relação dos invasores
com os indígenas, e frequentemente situações de violência, que geram diversos agravos
direta ou indiretamente;
d) Efetivamente os invasores podem introduzir a transmissão da Covid-19 em territórios
indígenas, por ser uma doença altamente transmissível.

É fundamental se evidenciar e ressaltar as relações entre terra e saúde no plano de
enfrentamento, esse debate não é novo, estando explicitado no relatório da 1ª. Conferência de
Proteção á Saúde do Índio, de 1986. Essa conferência fez parte da 8ª. Conferência Nacional de
Saúde, portanto, parte dos debates dos subsídios do Sistema Único de Saúde, e reuniu diversas
contribuições das lideranças indígenas, para formular os primeiros marcos do atual subsistema
de saúde indígena (SASI-SUS). Lê-se na introdução do relatório dessa conferência, dentre
outros aspectos, o seguinte:
“No caso da saúde indígena este conceito implica em considerar:
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1)

Que a saúde das nações indígenas é determinada num espaço e tempo histórico

e na particularidade do seu contato com a sociedade nacional, pela forma de ocupação
do seu território e adjacências;
2)

Que a autonomia, posse territorial e o uso exclusivo pelas nações indígenas dos

recursos naturais do solo e subsolo, de acordo com as necessidades e especificidades
etnoculturais de cada nação, bem como a integridade dos seus ecossistemas
específicos, sejam assegurados e garantidos;” (Saúde em Debate, 1988: 60).

Outro aspecto que o GC destacou na reunião foi quanto a dimensão de que as barreiras
sanitárias não são somente postos de controle de entrada e saída, mas conforme o documento
enviado para o GT, prevê ações de comunicação em saúde e triagem de pacientes, de modo
deve haver protocolos, fluxos e insumos adequados para essas ações, precisam ser detalhados.
Ressalta-se que as barreiras não são somente físicas, mas ações, sendo fundamental nesse
processo as medidas e protocolos de segurança quanto a Covid-19 seguidos pelos funcionários
das diversas instituições envolvidas. OU seja, que haja: a) treinamento e monitoramento
constante quanto ao uso de Equipamentos de Proteção individual; b) testagem,
preferencialmente por RT-PCR, das pessoas em transito nos territórios; d) identificação e
isolamento de trabalhadores com sintomas gripais e respiratórios, e sua testagem parta Covid19; e) monitoramento e divulgação das informações sobre a situação de saúde (síndrome gripal,
SRAG e covid-19) dos trabalhadores das diversas instituições. Também se apontou no plano da
FUNAI que as barreiras irão fazer a triagem de sintomáticos, isso demanda estreita articulação
com a Sesai para: a) treinamento dos trabalhadores; b) estabelecimento do fluxo de
atendimentos de casos leves e graves; c) integração das informações registradas sobre
sintomáticos.
Destacamos também como particularmente relevantes na reunião, as contribuições
feitas pelo MPH, PDU e APIB.

Assinam esse documento os seguintes consultores indicados pela APIB (em ordem alfabética):
Ana Lúcia de Moura Pontes (ENSP) – Abrasco
Ana Lúcia Escobar (Unir) - Abrasco
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André Machado de Siqueira (INI)- Fiocruz
André Reynaldo Santos Périssé (ENSP) – Fiocruz
Andrey Moreira Cardoso (ENSP) - Abrasco
Inara do Nascimento Tavares (UFRR) - Abrasco
Maria Luiza Garnelo Pereira (ILMD)- Fiocruz
Maria Ogrzewalska (IOC) – Fiocruz
Maurício Soares Leite (UFSC) – Abrasco
Raquel Paiva Dias Scopel (Escritório Campo Grande) - Fiocruz
Ricardo Ventura Santos (ENSP e Museu Nacional/UFRJ) - Fiocruz

E os seguintes consultores Ad Hoc do CNDH:
Clayton de Carvalho Coelho
Juliana Rosalen
Mariana Maleronka Ferron
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ANEXO II

Sistematização dos comentários apresentados pelo grupo de apoio técnico indicado pela
APIB por ocasião da “Quinta Reunião do Grupo de Trabalho sobre o Plano de
Enfrentamento à COVID-19 para Povos Indígenas Brasileiros no âmbito da ADPF 709”,
realizada no dia 04 de agosto de 2020.

Gostaríamos de destacar que a dinâmica da reunião do GT do dia 04 de agosto contou
com a participação de diversos representantes de diversos órgãos governamentais, como
FUNAI, CONAB/MMFDH, CONAB/Ministério da Cidadania, MEC, que fizeram amplas
apresentações sobre suas ações relativas ao tema da “garantia da segurança alimentar e renda”.
Entretanto, as apresentações se concentraram principalmente na explicação detalhada dos
procedimentos burocráticos das instituições e na prestação de contas de ações já realizadas.
Dessa forma, o GC manifestou na reunião a preocupação com a falta de elementos sobre o
diagnóstico da situação de vulnerabilidade social e (in)segurança familiar das comunidades
indígenas, para se saber, por exemplo, os critérios de definição de quantas e onde estão as
famílias mais vulneráveis, para a preparação do planejamento do plano de enfrentamento.
Ademais, as falas focaram na prestação de contas, ou seja, apontavam que as ações planejadas
estavam praticamente concluídas, dessa forma, solicitou-se enfatizar o planejamento para os
próximos meses.
O Grupo de Consultores (GC) aponta que o eixo apresentado no “Plano de
Enfrentamento à COVID-19 para os Povos Indígenas Brasileiros” é central para a promoção e
manutenção da saúde e aponta a importância de ações articuladas entre diferentes Ministérios.
Ações de proteção social voltada aos povos indígenas não são ações assistencialistas, são um
direito dos povos ser atendidos no âmbito da Política Nacional de Assistência Social,
consolidada com o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), transformado em lei em 2011
(Lei nº 12.435).
Em particular, os efeitos da pandemia sobre a economia alimentar de povos indígenas
são especialmente graves diante das reconhecidas e precárias condições de segurança alimentar
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prévias à chegada da COVID-19, e serão, seguramente, prolongados. Ressaltamos que a
alimentação é um direito humano presente no artigo 6º da CF.
Assinalamos três elementos centrais às reflexões e proposições que aqui serão feitas,
que entendemos serem fundamentais ao Plano a ser elaborado e apresentado pela União. Em
termos gerais, estes três elementos são insuficientemente contemplados na versão do Plano
entregue ao grupo e datada de 07 de agosto: o primeiro é a consulta prévia aos povos indígenas,
prevista pela Organização Internacional do Trabalho; o segundo, a participação indígena nas
demais etapas das ações previstas no Plano; o terceiro, por fim, é o planejamento detalhado das
ações previstas. Assinalamos ainda que este momento em que nos encontramos não é suficiente
e não esgota os esforços e procedimentos necessários à garantia da consulta aos povos indígenas
e sua participação efetiva em instâncias decisórias em todas as etapas do planejamento,
execução e monitoramento das ações previstas. O Plano de Enfrentamento deve dar diretrizes
claras e pactuadas, com os 34 Distritos, de estratégias e procedimentos que garantam que isto
aconteça.
Desde já, recomenda-se que as ações voltadas à Segurança alimentar sejam
implementadas tendo por marco as concepções que baseiam o etnodesenvolvimento, ou seja,
que se iniciem a partir do diálogo com os povos indígenas e garantam a participação social deles
nas diferentes etapas das intervenções. Recomenda-se que as ações valorizem o uso de recursos
locais, sejam eles naturais, técnicos ou humanos; que respeitem o meio ambiente e não o
destruam.
O direito à autodeterminação é primordial na construção de políticas públicas
culturalmente adequadas aos povos indígenas. Seu reconhecimento implica respeitar e acatar
os pontos de vista dos diferentes povos, construindo espaços de escuta e ouvindo sobre o
trabalho social que desejam. É especialmente crucial, neste momento, o fortalecimento da
participação indígena na discussão em torno de uma proteção social que, ao mesmo tempo,
previna risco sociais, fortaleça suas famílias e comunidades e respeite suas tradições culturais.
No campo da seguridade social – em especial da assistência social, a Convenção nº 169 da
Organização Internacional do Trabalho afirma que os povos indígenas deverão ter o direito de
escolher suas próprias prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, na
medida em que ele afete as suas vidas, crenças, instituições e bem-estar espiritual, bem como
as terras que ocupam ou utilizam de alguma forma, e de controlar, na medida do possível, o seu
próprio desenvolvimento econômico, social e cultural. Além disso, esses povos deverão
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participar da formulação, aplicação e avaliação dos planos e programas de desenvolvimento
nacional e regional suscetíveis de afetá-los diretamente. (Artigo 7º, Convenção 169 – OIT)
No que se refere à segurança alimentar, é preciso reconhecer que ela está diretamente
relacionada com os processos de territorialização e de demarcação de terras indígenas, que
devem garantir a manutenção dos modos nativos de produção dos alimentos. Insegurança
territorial, conflitos e invasões de terras, de acampamentos ou de áreas de retomadas indígenas,
implicam em violências, transmissão de doenças e na insegurança alimentar.
Uma ressalva importante a se fazer é que é conceitualmente incorreto propor, como o
que consta na versão do Plano do dia 07 de agosto, uma Segurança alimentar “mínima”. O que
há é Segurança ou insegurança, esta sim em níveis crescentes, todos inaceitáveis e
caracterizando violações do direito humano à alimentação. Na atual versão do Plano, a questão
aparece limitada à distribuição de cestas básicas. O componente precisa se ampliado e
contemplar o apoio à produção de alimentos nos territórios indígenas onde isto ainda é possível,
dado que nem sempre há condições locais para a mesma. Esta é uma importante demanda de
organizações indígenas e garante autonomia e soberania alimentar, já gravemente ameaçadas
antes da pandemia.
As necessidades das comunidades para a produção de alimentos, seja de apoio técnico,
seja de insumos, devem ser definidas com a participação nativa. O componente deve também
prever o apoio e o remodelamento das atividades de escoamento e comercialização da produção
indígena de itens habitualmente comercializados (alimentares ou não, como no caso do
artesanato), uma vez que a circulação nos centros urbanos aparece como importante fator de
risco para a infeção pelo coronavírus.
No que se refere especificamente às cestas básicas e à redistribuição da alimentação
escolar na forma dos chamados “kits” de merenda ou de alimentação escolar, o Plano deve
obrigatoriamente incluir um planejamento detalhado de sua distribuição, o que naturalmente
exige o estabelecimento de metas, calendário e execução financeira, entre outros aspectos. A
própria composição das cestas deve ser considerada elemento obrigatório do planejamento e
das discussões junto às comunidades. Vale destacar que os números absolutos de cestas, kits de
alimentação escolar ou kits de higiene alimentar pouco significam se não são acompanhados
dos universos a serem contemplados, isto é, se não traduzidos em cobertura. Acrescente-se a
isto a necessária continuidade das ações durante a pandemia. Em outras palavras, a continuidade
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da distribuição deve estar prevista e garantida no Plano de Enfrentamento, e as metas e seu
acompanhamento previstos minimamente em termos de cobertura.
O planejamento deve prever a cobertura planejada e atingida a cada etapa prevista, isto
é, a proporção de famílias e de estudantes beneficiados em cada DSEI e Polo Base. Sem este
detalhamento, bem como da execução financeira, os necessários monitoramento e avaliação das
ações, tanto pela União como pelo controle social, ficam inviabilizados.
Com relação ao recebimento de auxílios emergenciais e acesso a programas de
transferência de renda, estudos realizados em diversos contextos indígenas indicam a existência
de enormes barreiras à interação indígena com os procedimentos burocráticos necessários ao
recebimento de benefícios sociais. A incerteza do recebimento, em especial quando ocorrem
problemas de qualquer natureza, é a tônica. A garantia de poderem receber seus benefícios
sociais mais tarde não garante o recebimento.
O plano propõe fazer orientações que garantam o recebimento seguro de benefícios a indígenas
que não aceitem fazer o isolamento social. A descrição culpabiliza os indivíduos que necessitam
receber seus benefícios, e desconsidera que se trata de direitos sociais. Além disso, não detalha
minimamente a ação. No caso dos povos indígenas, o auxílio emergencial demanda abordagens
territorializadas e específicas. No entanto, elas somente serão efetivas se garantida a
participação indígena na busca de formatos e soluções adequadas à realidade local. Sugerimos
que a recomendação legal 4º/2020 MPF seja seguida e ampliada para outras regiões.
Ressaltamos as importantes contribuições das organizações indígenas, como da Federação das
Organizações Indígenas do Alto Rio Negro (FOIRN),

para a adequação e apoio das

comunidades indígenas no acesso a esse tipo de benefício social.
O Plano não define como serão organizadas as saídas para as compras ou para o
recebimento dos benefícios, e tampouco a participação indígena no planejamento e execução
das ações. Quem e como irá organizar os recebimentos dos beneficiários? Quem e como irá
organizar as saídas para as compras? Como será feito para evitar as aglomerações nos bancos e
lotéricas para o recebimento de benefícios? Ademais, o Plano propõe priorizar a saída das
aldeias para os beneficiários que apresentem maior urgência. Mas não define os critérios a
serem utilizados e nem a participação dos indígenas na definição deles. O plano deve assegurar
aos indígenas a participação na definição dos critérios, assim como no planejamento das viagens
para o recebimento dos benefícios.
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Para encerrar, gostaríamos de ressaltar a contribuição do representante da DPU, que
questionou sobre as orientações específicas do MEC para as escolas indígenas nas
comunidades, particularmente quanto as atividades à distância e eventual retomada de
atividades presenciais. Consideramos esse aspecto fundamental no planejamento do plano pois,
diante das particularidades das características e formas de organização das atividades e
currículo nas escolas indígenas, se faz necessário orientações específicas. Para nossa surpresa,
o representante do MEC se desresponsabilizou quanto a essas orientações, referindo que essa
atribuição era exclusiva de estados e municípios. O GC discorda desse posicionamento do
MEC, e propõe que sejam consultados especialistas em educação escolar indígena para
formularem recomendações para as escolas indígenas no contexto da pandemia.

Assinam esse documento os seguintes consultores indicados pela APIB (em ordem alfabética):
Ana Lúcia de Moura Pontes (ENSP) – Abrasco
Ana Lúcia Escobar (Unir) - Abrasco
André Machado de Siqueira (INI)- Fiocruz
André Reynaldo Santos Périssé (ENSP) – Fiocruz
Andrey Moreira Cardoso (ENSP) - Abrasco
Inara do Nascimento Tavares (UFRR) - Abrasco
Maria Luiza Garnelo Pereira (ILMD)- Fiocruz
Maria Ogrzewalska (IOC) – Fiocruz
Maurício Soares Leite (UFSC) – Abrasco
Raquel Paiva Dias Scopel (Escritório Campo Grande) - Fiocruz
Ricardo Ventura Santos (ENSP e Museu Nacional/UFRJ) - Fiocruz

E os seguintes consultores Ad Hoc do CNDH:
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Clayton de Carvalho Coelho
Juliana Rosalen
Mariana Maleronka Ferron
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ANEXO III

Sistematização dos comentários apresentados pelo grupo de apoio técnico indicado pela
APIB e CNDH por ocasião da “Sexta Reunião do Grupo de Trabalho sobre o Plano de
Enfrentamento à COVID-19 para Povos Indígenas Brasileiros no âmbito da ADPF 709”,
realizada no dia 06 de agosto de 2020.

Destacaremos algumas observações do Grupo de Consultores (GC) relativos à reunião
do dia 06 de agosto de 2020 no âmbito do GT. Após a solicitação das revisões da memória da
reunião anterior, a coordenadora do GT, Viviane Petinelli, apresentou a síntese da segunda
versão do plano apresentada (Novo Plano – NP) enviada no dia anterior. Nessa apresentação,
ao invés de se destacar os objetivos e ações do plano, optou-se por ressaltar o que teria sido
corrigido e incorporado a partir das sugestões dos consultores. Em seguida foi dada a palavra
para o GC, cujos participantes assinalaram um conjunto de fragilidades do novo plano, tanto
em aspectos gerais, como em cada um dos eixos da nova estrutura.
Um aspecto geral assinalado é que o papel e a responsabilidade da Sesai são
apresentados de maneira superficial no NP. Segundo o artigo 40 do Decreto 9795/2019, entre
outros itens, destacamos:
“À Secretaria Especial de Saúde Indígena compete: I - planejar, coordenar,
supervisionar, monitorar e avaliar a implementação da Política Nacional de Atenção à
Saúde dos Povos Indígenas, observados os princípios e as diretrizes do SUS; (...) IV orientar o desenvolvimento das ações de atenção integral à saúde indígena e de
educação em saúde segundo as peculiaridades, o perfil epidemiológico e a condição
sanitária de cada Distrito Sanitário Especial Indígena, em consonância com as políticas
e os programas do SUS , às práticas de saúde e às medicinas tradicionais indígenas, e
a sua integração com as instâncias assistenciais do SUS na região e nos Municípios
que compõem cada Distrito Sanitário Especial Indígena; V - planejar, coordenar,
supervisionar, monitorar e avaliar as ações de atenção integral à saúde no âmbito do
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena e sua integração com o SUS.”
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Outro aspecto geral é que, na redação e estrutura do NP, ainda não se avançou no
diagnóstico dos problemas em questão. A progressão e impactos da pandemia em povos
indígenas ainda não estão suficientemente detalhados e se assinalou que existe a necessidade
da disponibilização de dados para essa análise. Foi comentado que há indicativos que apontam
a necessidade de revisão da estratégia da Sesai. Por exemplo, apesar de haver mais de 16 mil
casos de Covid-19 em indígenas, existem somente 865 suspeitos, indicando fragilidade da
vigilância e/ou dos diagnósticos.
Predomina no NP o detalhamento dos processos burocráticos e da prestação de contas
do governo ao invés da construção de respostas eficazes ao quadro sanitário que atinge
criticamente os povos indígenas. O NP não segue as premissas que orientam o planejamento
em políticas públicas consolidado no Brasil em diversos órgãos públicos. Essas premissas
envolvem a fundamentação teórica e uma estrutura que segue uma lógica não encontrada no
NP. Uma estrutura mais afim à perspectiva do planejamento em saúde envolveria etapas como
o levantamento dos problemas; a definição de objetivos gerais e específicos; o desdobramento
dos objetivos específicos em ações e metas, que buscam quantificar os objetivos; e indicadores
que permitam monitorar a efetividade e eficácia das ações. Em linhas gerais, o processo de
planejamento consiste em:
• identificar problemas;
• identificar os fatores que contribuem para a situação observada;
• definir estratégias para solucionar os problemas;
• definir os responsáveis pelo desenvolvimento destas ações;
• definir os procedimentos de avaliação que permitirão o monitoramento da implementação da
ação de modo a avaliar se o que se propôs realmente está adequado aos objetivos e se os
resultados são os esperados;
Os objetivos e estratégias expressos no NP devem ser factíveis do ponto de vista técnico
e viáveis do ponto de vista político. Ressalta-se que no plano apresentado não encontramos
objetivos gerais, e observa-se que não foi seguida essa lógica do planejamento em saúde,
conforme acima apontado.
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Foram incorporados ao NP os Eixos apresentados pelo GC em reuniões anteriores, mas
os conjuntos de objetivos indicados foram transformados, no geral, em ações, o que não é
satisfatório. Por outro lado, a ausência de caracterização e delineamento dos problemas nos
eixos fizeram com que os objetivos perdessem o foco. O GC propôs diversos objetivos, mas era
esperado que o grupo técnico da União iria desdobrá-los em ações, o que não se observa no NP
analisado.
Foram adotadas um conjunto de terminologias usadas pelo GC mas as questões não
foram apropriadas. Inclusive cabe destacar que, sem o uso das metodologias do planejamento
claramente definidas, um gestor do nível local não conseguirá ter os elementos necessários para
guiar sua ação. A leitura do NP indica que, no geral, a ausência de parâmetros adequados de
quantificação e temporalidade das metas (e mesmo metas que não deveriam ser quantificadas
como estão apresentadas). Predomina uma perspectiva de indicadores que focam sobretudo na
produção dos serviços, ao invés dos impactos na saúde dos povos indígenas, inclusive os
mensuráveis através de indicadores específicos, amplamente conhecidos. Outro problema da
estrutura do plano é a separação entre a apresentação dos objetivos de cada eixos do seu
detalhamento de ações, metas, indicadores e cronograma. Além disso, por vezes, não existe
congruência entre os objetivos e o detalhamento das ações, metas, indicadores, cronograma e
orçamento.
Um aspecto preocupante é que, no NP, o monitoramento em geral não ultrapassa a
produção de relatórios de ações a serem feitas. Em um contexto de pandemia, com elevados
níveis de adoecimento e mortes, um foco central é quanto à redução da transmissão e da
mortalidade da Covid-19. Em parte, essa disjunção decorre do fato de que as metas não estão
claras no NP, reiterando-se que essas devem envolver, de forma clara e sistemática,
quantificações de parâmetros a partir dos objetivos definidos, cabendo explicitar claramente a
perspectiva temporal das ações.
Também está desigual no NP os detalhamentos por eixos, havendo exígua explicitação
de discussões estratégicas sobre vigilância e assistência à saúde. Na parte orçamentária, com
exceção das ações que já foram concluídas, a maioria dos itens apresenta as indicações de “não
se aplica” ou “a definir”. O GC manifestou preocupação quanto a ambos os casos, alertando
que muitos itens referidos como “não se aplicam” envolvem custos de recurso humanos,
logísticas, insumos ou capital, que, portanto, devem e há a efetiva possibilidade de indicar
custos e fontes orçamentárias.
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De modo geral, o NP não apresenta quais foram as metodologias utilizadas para
implementar as ações, dimensionar as metas ou tampouco os levantamentos das necessidades.
Ao final, fica-se sem conhecer se esse levantamento é efetivamente adequado e representativo
das necessidades regionais. Ademais, não há qualquer indicação de que as ações propostas
sejam pertinentes para uma cobertura adequada ou correspondente com a realidade local, uma
vez que não há uma caracterização demográfica situada por DSEI, nem mesmo das
necessidades de cada localidade adstrita aos DSEIs. Também há ausência de informação sobre
a força de trabalho em cada DSEI.
Com relação aos indicadores, destacamos dois exemplos no Eixo “Promoção da Saúde
e Prevenção da Covid-19”, que servem para evidenciar a perspectiva crítica do GC quanto aos
resultados obtidos. Com relação ao objetivo “realizar ações de comunicação e educação em
saúde”, há problemas na identificação do que se está entendendo por “comunicação e educação
em saúde”. Isso porque se destacam, dentre outras ações, a distribuição de cartazes sobre
medidas de prevenção à COVID-19; e a divulgação de vídeos institucionais para a população
indígena. O resultado esperado dessa ação, conforme indicado no NP, são 363 cartazes
fixados. O GC levantou os seguintes questionamentos, dentre outros: A produção de cartazes é
a melhor abordagem comunicacional com povos indígenas? Esse tipo de intervenção é
apropriado para o objetivo identificado? Como se avalia a eficácia educativa dessa ação? Por
outro lado, vídeos institucionais são feitos para educar em saúde? Porque se indica que a
divulgação de materiais seja coordenada por uma “assessoria de comunicação”?
Para o objetivo de “apoiar os povos indígenas no recebimento de auxílios”, se aponta a
atribuição da FUNAI no apoio à concessão e recebimento de benefícios assistenciais (auxílio
emergencial, bolsa família, entre outros), no preenchimento de requerimentos e no recebimento
de benefícios previdenciários e na emissão de documentos civis (RANI, passaporte, entre
outros) dessas populações. Mas será que para a finalidade que se pretende no contexto da
pandemia, que é evitar os deslocamentos e as situações de risco de transmissão, não seria o caso
de se adotar medidas para minimizar os efeitos de aglomeração na busca do auxílio
emergencial ou pensar no escalonamento de datas para realização de saque de benefícios
por grupos?
Nesse primeiro eixo também foi ressaltado pelo GC que, no objetivo de “contenção e
isolamento dos invasores”, se mistura o que é o controle e fluxo regular de indígenas e visitantes
daqueles que feitos por invasores. O NP tem um foco destacado no controle da entrada legal, e
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não justamente das ilegais, que são as que mais expõe os indígenas aos riscos. E os indicadores,
ao invés de focar no monitoramento das invasões, enfatizam a implementação dos postos de
controle e barreiras. Por outro lado, na apresentação das ações dos “planos de barreiras”, não
são explicitados parâmetros mínimos, como composição das equipes, insumos, regime de
funcionamento e protocolos. Feitas essas considerações, os participantes do GC enfatizaram
que é fundamental que o NP siga as recomendações feitas pelos especialistas da “sala de
situação” para povos isolados e de recém contato.
Nas questões de segurança alimentar, permanecem no NP os mesmos problemas
estruturais evidenciados na versão anterior. Por exemplo, parte significativa do NP tem o caráter
de prestação de contas de ações já realizadas, pouco detalhando o que será feito nos próximos
meses. O NP descreve quantitativos absolutos, na maioria com ações praticamente finalizada.
Faltam dados da cobertura das ações de distribuição de alimentos. Algumas das descrições e
informações assinaladas não correspondem aos modos de implementação dos programas. O
texto do NP não prevê o apoio à produção de alimentos pelas comunidades.
O “Eixo Participação social e controle social” do NP enfatiza a dimensão de “escuta”,
o que é muito importante, mas o GC considera suficiente em se tratando de uma política de
participação social, tal como prevista em diversos documentos oficiais (por exemplo, Lei 9.836
de 1999; PNASPI, 2002). A legislação existente enfatiza que se deve primar pelo envolvimento
dos povos indígenas em todas as etapas dos processos que envolvem o campo da saúde, desde
a identificação das necessidades locais até o envolvimento nas ações de planejamento, execução
e avaliação. A dimensão de “escuta” é apenas uma parte daquilo que constitui a política de
participação social. É preciso garantir os meios de envolver a população indígena em todas as
etapas do processo.
Acerca desse tópico, o GC apontou que deve ser explicitado no NP o conjunto de
legislações pertinentes que fundamentam a participação social, como uma política pública com
diretrizes nacionais e internacionais, das quais o Brasil é signatário. Além disso, é preciso
desenhar quais serão as estratégias para efetivar a participação social, especialmente nos
Conselhos de Saúde Municipais e Estaduais, inclusive com previsão de recursos, tendo em
mente que historicamente os povos indígenas não têm participado nessas instâncias por uma
série de dificuldades, que vai desde preconceito até logísticas. Outro ponto importante para
destacar é que o controle social é uma instância de participação social, conforme definido pelos
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princípios da própria PNASPI, mas a participação social não se esgota nas instâncias do
controle social.
O GC destacou, no âmbito do controle social, a importância da reativar o “Fórum de
Presidentes dos Condisi”.

Deve-se ter clareza que todas as ações elencadas no NP,

especialmente nesse tópico, configuram objetivos. Veja-se, por exemplo, “Inclusão de membro
do CLSI nos polos base onde há discussões sistemáticas de planejamento, monitoramento e
avaliação das ações para enfrentamento à COVID-19” ou “Inclusão de membro(s) do CONDISI
nos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde”. No âmbito do NP, falta, de fato, o
detalhamento de como esses objetivos serão alcançados, qual metodologia será utilizada, quais
atores sociais serão envolvidos e a previsão do orçamento necessário para executar cada
objetivo.
Com relação ao eixo “Promoção das interações e pactuações intergestoras e
interministeriais”, O GC identificou inadequação entre as ações propostas para os objetivos
elencados. O documento não detalha quanto às responsabilidades e atribuições de distintos
gestores para a definição das ações. Por outro, não se caracteriza como se irá incluir as
demandas indígenas nos Planos Municipais e Estaduais. No documento analisado, o conjunto
de atores listados se refere primordialmente à esfera federal, mas existem muitos desafios na
execução da atenção integral dos indígenas, que dependem dos sistemas municipais e estaduais
de saúde.
O Eixo “Reorganização e qualificação do trabalho da equipe e biossegurança” carece de
um diagnóstico e mapeamento da força de trabalho do subsistema, dos seus quantitativos e
distintos perfis, e análise dos desafios na sua contratação e vinculação desses trabalhadores, e
necessidades estimadas de insumos e estruturas para as ações. Problemas históricos da
terceirização e da alta rotatividade da força de trabalho, que inclusive impactam para pensar as
estratégias de qualificação, não são abordados no NP. Também seria relevante uma reflexão
sobre as condições para o desenvolvimento de estratégias de educação a distância em contextos
com dificuldades e limitações no acesso aos meios de comunicação ou internet. Ressaltamos
novamente a importância de se considerar nesse plano as particularidades e necessidades da
atuação dos Agentes Indígenas de Saúde (AIS), que muitas vezes não são considerados no
planejamento de insumos, EPIs e de capacitação. O GC recomenda que as etapas da
implementação das ações precisam ser detalhadas, pois o NP só apresenta as datas de início e
fim das ações, sem estabelecer as metas no período ou metodologias. As bases de cálculo dos
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insumos precisam ser detalhadas por mês, com base de cálculo explicitada. Novamente
alertamos para a importância de procedimentos e protocolos rigorosos antes da entrada dos
trabalhadores e profissionais de saúde em territórios indígenas, ressaltamos que a testagem deve
ser feita por RT-PCR. Os indicadores apresentados no NP não permitem avaliar o impacto das
ações e o monitoramento se baseia na produção de relatórios e não nos resultados de segurança
dos usuários e trabalhadores, conforme inclusive já apontado anteriormente para outras seções
do NP.
Sobre o eixo “Vigilância e informação em saúde” a fala do GC foi no sentido de que a
equipe responsável pela elaboração do novo Plano deveria considerar o Informe Técnico no. 6
como ponto de partida para a reestruturação do documento. Nesse sentido, caberia realizar as
atualizações pertinentes, particularmente nos cenários e nos critérios de definição de casos
suspeitos, confirmados e métodos diagnósticos laboratoriais, com base em evidências
científicas mais atualizadas disponíveis. Ressalta-se que:
1) os cenários epidemiológicos foram adotados já no Informe Técnico n4, de 30/03/2020,
mas não foram atualizadas conforme recomendação de reduzir os cenários e uma
situação de confirmação ou não de circulação viral na comunidade;
2) Os critérios de definição de casos suspeitos e confirmados estão desatualizados em
relação ao que o próprio Ministério da Saúde recomenda – atualmente, são considerados
diversos critérios de confirmação de casos, que vão desde o diagnóstico laboratorial,
passando pela confirmação por imagem, até o critério eminentemente clínico. Esse
ponto é relevante porque a confirmação de casos estabelece as medidas de isolamento a
serem adotadas a fim de interromper a cadeia de transmissão do vírus na população ou
comunidade. Ressalta-se que não há menção aos critérios para definição e investigação
dos casos de SRAG e óbito na comunidade, ainda que tenha sido feito um detalhamento
desses critérios para os casos de SG leve e moderada.
3) A recomendação de utilização do teste sorológico rápido a partir do 8º dia dos sintomas
para confirmação de caso sintomáticos pode resultar na baixa confirmação de casos, na
medida em que existem limitações na acurácia desses testes, podendo gerar falsospositivos e falsos-negativos.
4) Foi ressaltado pelo GC que o teste rápido não faz a detecção da infecção e pode atrasar
as medidas de isolamento recomendadas em caso de suspeita. Isso também tem
implicações sobre as recomendações sobre rastreamento de contatos apenas de casos
confirmados laboratorialmente, conforme consta no Plano.
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5) Os indicadores propostos não são adequados e ou suficientes para monitorar a evolução
da pandemia na população, assim como os impactos das ações propostas.
6) Um ponto particularmente crítico apontado pelo GC se referiu à questão da
transparência dos dados. Acerca da negativa em disponibilizar as informações indicada
no NP, o GC destacou que não há dados solicitados, ou mesmo na divulgação integral
dos dados referentes à saúde indígena, que envolva o risco de identificação dos
indivíduos e, portanto, que contrarie a legislação. Em contraposição à perspectiva de
não disseminar de maneira mais ampla dos dados, inclusive para fins de análises
independentes, além daquelas produzidas pela SESAI, foi, mais uma vez, explicitado
pelo GC que os dados necessários para o acompanhamento da pandemia por COVID19 entre os diversos agrupamentos populacionais, exceto as variáveis “DSEI, Etnia e
Aldeia”, estão disponíveis para o conjunto da sociedade brasileira através do
OPENDATASUS (https://opendatasus.saude.gov.br/). Todos os dados referentes às
notificações de Síndrome Gripal estão disponíveis, com um lapso de poucos dias. Não
há nada que justifique a negativa em acatar a transparência e a disponibilidade das
informações. Só desta forma, assegurando o acesso à informação, será possível construir
processos de monitoramento, além avaliações confiáveis de impacto destas e de outras
ações.
7) Ressalta-se que é necessário voltar a divulgar o módulo demográfico do SIASI, que foi
retirado do ar há algum tempo. Sem esses dados não é possível calcular indicadores para
a população atendida pelo subsistema. Um dos pressupostos para assegurar a qualidade
e confiabilidade de um sistema de informação é o acesso público aos dados gerados,
que permitam análises para o seu contínuo aprimoramento. Isto é, o SIASI deve ser
disponibilizado integralmente, assim como são disponibilizados pelo Ministério da
Saúde os demais sistemas de informação.

O Eixo “Assistência integral e diferenciada” do NP apresenta, tal como a versão
anterior, um arcabouço genérico, com ausências significativas em relação a maioria das
recomendações. Ressaltamos que a obrigação da Sesai de garantir as ações de promoção,
prevenção, tratamento e reabilitação, não se deve ao contexto da pandemia, mas de suas
atribuições regulares, conforme a Lei 9.836/99, a Política Nacional de Atenção à Saúde dos
Povos Indígena (Pnaspi, 2002) e o Decreto 9795/2019. Entre outros pontos críticos, as ações
mencionadas nas planilhas de monitoramento não estão contempladas nas ações iniciais. Falta
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detalhar o manejo de casos leves e moderados, ampliando a capacidade de atendimento com
UAPIs e ERR, e o fluxos e procedimentos para referência e acompanhamento de casos graves.
Ressalta-se também que a atenção primaria em área indígena tem distintas atribuições que na
área urbana, sendo também responsável por urgências e emergências. Os insumos e estruturas
necessárias ao manejo dos casos graves até sua transferência para uma unidade especializada
deve estar previsto. As previsões e distribuições de insumos devem ser detalhadas de acordo
com a demanda por período, e a base de cálculo explicitada. A estimativa e distribuições das
UAPIs precisa ser detalhado pelo mapeamento das demandas dos Distritos. O GC considera
que esse eixo está particularmente preocupante no sentido de garantir a operacionalização da
assistência necessária no contexto da pandemia.
Quanto à parte final do documento referente às “Considerações sobre a construção do
Plano”, o GC sugere que deve ser deslocado para um anexo. Deve estar explicitado que o Plano
é de responsabilidade e autoria da União e que essa seção apresenta a perspectiva da União
sobre o que foi incorporado ou não no plano. Ressalta-se a valorização das contribuições do
GC, mas houve muitas outras, feitas pelo MPF, DPU, CNDH, APIB, Conselheiros de Condisi
e coordenadores de Distritos, que não se encontram mencionadas no texto do NP.
O GC trouxe, ao longo das reuniões, elementos técnicos para análise do cenário da
pandemia em povos indígenas e das estratégias para reformulação do plano. Na visão do GC,
as recomendações apresentadas nas reuniões anteriores deveriam ser tomadas como pontos de
partida a serem incorporados no Plano, cabendo o necessário detalhamento. Na prática, foram
incluídas no NP sem o aprofundamento técnico requerido. Dessa forma, a apreciação do GC é
que não ocorreu um diálogo efetivo sobre as dimensões técnicas propostas. Um ponto destacado
é que, na dinâmica das reuniões, houve pouca participação da SESAI, que inclusive não
apresentou demandas específicas ao GC. Na perspectiva de diálogo que seria esperada nas
reuniões, infelizmente não ocorreu a necessária transparência dos dados e das informações,
tanto que, novamente, o GC precisou solicitar acesso aos dados do Subsistema.
Em suas considerações acerca da parte final do Plano apresentado, o GC comentou sobre
a inclusão da palavra “monitoramento” no título. Indicou que era algo importante, ao mesmo
tempo quando qualquer iniciativa de “enfrentamento” requer, em essência, que atividades de
monitoramento sejam executadas. Ou seja, são dimensões que não podem ser dissociadas. A
seguir, foi feito um comentário quanto à fala do advogado Eloy Terena no início da reunião,
que havia se referido a diferenciar no plano atividades já realizadas pela Governo e aquelas a
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serem implementadas. O GC reiterou a importância desse comentário para fins da estrutura do
Plano pois, inclusive, não caberia em uma discussão do Plano em construção debater iniciativas
já realizadas (incluindo, por exemplo, a produção de documentações, como portarias, instruções
e memorandos, entre outros). Essas dimensões deveriam ser colocadas em uma seção de
contextualização, inicial, no âmbito do Plano. Em seguimento, o GC comentou passagens,
como exemplificado na página 79 e outras, indicando que, ao contrário do indicado, o texto
apresentado continua com passagens “vagas e imprecisas, definindo basicamente intenções,
além de não apresentarem objetividade” (p. 79). Finalmente, ecoando comentários dos demais
consultores, foi indicada a necessidade de ficar claro no texto final do Plano quanto à efetiva
modalidade de participação do grupo de consultores, sendo proposto: “Cabe destacar que o
conteúdo e especificidades do Plano apresentado não devem ser tomados como refletindo a
aprovação ou a aquiescência do Grupo de Consultores da Abrasco e da Fiocruz”.
Para concluir, destacamos que, novamente, após os comentários do GC, a Sesai optou
por não comentar ou discutir quaisquer pontos, de modo que enfatizamos as dificuldades de
aprofundar o diálogo técnico.

Assinam esse documento os seguintes consultores indicados pela APIB (em ordem alfabética):
Ana Lúcia de Moura Pontes (ENSP) – Abrasco
Ana Lúcia Escobar (Unir) - Abrasco
André Machado de Siqueira (INI)- Fiocruz
André Reynaldo Santos Périssé (ENSP) – Fiocruz
Andrey Moreira Cardoso (ENSP) - Abrasco
Inara do Nascimento Tavares (UFRR) - Abrasco
Maria Luiza Garnelo Pereira (ILMD)- Fiocruz
Maria Ogrzewalska (IOC) – Fiocruz
Maurício Soares Leite (UFSC) – Abrasco
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Ricardo Ventura Santos (ENSP e Museu Nacional/UFRJ) - Fiocruz

E os seguintes consultores Ad Hoc do CNDH:
Clayton de Carvalho Coelho
Juliana Rosalen
Mariana Maleronka Ferron

Assinado de forma digital por
ELSION GOEDERT
Dados: 2020.08.07 19:12:55 -03'00'

22

