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Introdução
Este documento apresenta o Plano de Contingência Nacional para
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) em Povos Indígenas em
caso de surto e define o nível de resposta e a estrutura de comando
correspondente a ser configurada, em cada nível de resposta. O Centro de
Operações de Emergência em Saúde Pública (COE-COVID-19), do Ministério
da Saúde (MS), coordenado pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), 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. O Brasil adota a ferramenta de classificação de
emergência em três níveis, seguindo a mesma linha utilizada globalmente na
preparação e resposta em todo o mundo.
O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS) está organizado
em 34 Distritos Especiais de Saúde Indígena (DSEI) localizados em todas as
regiões do território brasileiro, com responsabilidade sanitária na Atenção
Primária por um território específico, que diz respeito aos territórios indígenas.
Cabe à Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) coordenar o SASISUS
e planejar, coordenar, supervisionar, monitorar e avaliar a implementação da
Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI),
observados os princípios e as diretrizes do SUS. Para os indígenas em contexto
urbano, a responsabilidade sanitária na Atenção Primária é dos municípios. A
articulação entre os níveis de atenção dos serviços de saúde deve estar
consoante com as diretrizes da PNASPI.
Recomenda-se que as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios,
bem como serviços de saúde pública ou privada, agências e empresas tomem
nota deste plano na elaboração/adequação de seus Planos de Contingência e
medidas de resposta de modo a contemplar as especificidades da atenção à
saúde dos povos indígenas.
Tratando-se de populações indígenas, destacam-se três questões a
serem consideradas na elaboração/adequação dos Planos de Contingência
estaduais e municipais: a vulnerabilidade epidemiológica, a atenção diferenciada
à saúde, inerente à atuação em contexto intercultural, e a influência de aspectos
socioculturais no fluxo de referência no Sistema Único de Saúde (SUS).
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Historicamente, observou-se maior vulnerabilidade biológica dos povos
indígenas a viroses, em especial às infecções respiratórias. As epidemias e os
elevados índices de mortalidade pelas doenças transmissíveis contribuíram de
forma significativa na redução do número de indígenas que vivem no território
brasileiro. As doenças do aparelho respiratório ainda continuam sendo a
principal causa de mortalidade infantil na população indígena.
Os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (PIIRC) são
especialmente vulneráveis às doenças infectocontagiosas, motivo pelo qual
deve-se considerar nestes casos o disposto na Portaria Conjunta nº 4.094, de
20 de dezembro de 2018, que define princípios, diretrizes e estratégias para a
atenção à saúde dos PIIRC.
A PNASPI prevê atenção diferenciada às populações indígenas com base
na diversidade sociocultural e nas particularidades epidemiológicas e logísticas
desses povos, com foco na oferta dos serviços de Atenção Primária e na garantia
de integralidade da assistência.
Dentre os desafios que podem ser observados na atenção à saúde
indígena, destaca-se a aceitabilidade do deslocamento para estabelecimento de
referência especializada e da própria hospitalização por parte dos indígenas que
residem em terras e territórios indígenas.
Sugere-se que a elaboração/adequação dos Planos de Contingência
municipais e estaduais sejam feitas em colaboração com os DSEI, sempre que
possível.

Níveis de resposta
Este plano é composto por três níveis de resposta: Alerta, Perigo Iminente
e Emergência em Saúde Pública, segundo critérios do Plano de Contingência
Nacional

para

Infecção

Humana

pelo

novo

Coronavírus

(COVID-19)

(https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/planocontingencia-coronavirus-COVID19.pdf).
O risco será avaliado e revisto periodicamente, tendo em vista o
desenvolvimento de conhecimento científico e situação em evolução, para
garantir que o nível de resposta seja ativado e as medidas correspondentes
sejam adotadas. As medidas de resposta são apresentadas dentro dos
seguintes eixos: vigilância; suporte laboratorial; medidas de controle de infecção;
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assistência; assistência farmacêutica; vigilância sanitária - medidas de saúde em
pontos de entrada em terras indígenas; comunicação de risco; gestão.

NÍVEL DE RESPOSTA: ALERTA
O Nível de resposta de Alerta corresponde a uma situação em que o risco
de introdução do SARS-COV-2 no Brasil seja elevado e não apresente casos
suspeitos.
Vigilância no SASISUS


Monitorar, junto à rede Centro de Informações Estratégicas em Vigilância
em Saúde (CIEVS), eventos e rumores na imprensa, 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 (COVID-19) 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 SIASI-Web, 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.
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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 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.

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.

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,

no

link:

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cni
ca+n+04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6fb9341c196b28.
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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 e providenciar abastecimento de equipamento de
proteção individual (EPI), conforme recomendação da Anvisa (Link:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cni
ca+n+04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6fb9341c196b28).

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 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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VERSÃO PRELIMINAR

Anexo 1. Plano de Contingência da Saúde Indígena (2063265)

SEI 00692.002048/2020-63 / pg. 8

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.
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.



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.

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


Informar a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) sobre a orientação as
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 solicitarem 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.

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.



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).

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).
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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.

NÍVEL DE RESPOSTA: PERIGO IMINENTE
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:
“A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes
atribuições: XIII - para atendimento de necessidades coletivas,
urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo
iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a
autoridade competente da esfera administrativa correspondente
poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais
como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização”.

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.
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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 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.



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.

Vigilância nos municípios e estados


Garantir a participação de representação dos DSEI nos Centros de
Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-COVID-19) 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.

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 (COVID-19),
incluindo os indígenas advindos do SASISUS e a população indígena em
contexto urbano.

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

(SARS-COV-2),

orientações

da

Anvisa,

no

link:

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cni
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ca+n+04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6fb9341c196b28.
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

(link:

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cni
ca+n+04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6fb9341c196b28).
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 e apresentação dos Planos de Contingência pelos
hospitais

de

referência

das

unidades

federadas,

acolhimento,

reconhecimento precoce e controle de casos suspeitos ou confirmados
para a infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19) na rede
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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.

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.

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.

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


Informar à Fundação Nacional do Índio (FUNAI) sobre a orientação as
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 solicitarem 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.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VERSÃO PRELIMINAR

Anexo 1. Plano de Contingência da Saúde Indígena (2063265)

SEI 00692.002048/2020-63 / pg. 15

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.

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.
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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.

NÍVEL DE RESPOSTA : EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE
IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN)
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).
Estas 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.
“Artigo 4º A declaração de ESPIN será efetuada pelo Poder
Executivo federal, por meio de ato do Ministro de Estado da
Saúde, após análise de recomendação da Secretaria de
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, nos casos de
situações epidemiológicas.”

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.
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Vigilância nos municípios e estados


Garantir que os serviços de referência notifiquem, investiguem e
monitorem os casos confirmados de indígenas para o vírus SARS-COV2 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.

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 (COVID-19),
incluindo os indígenas advindos do SASISUS e a população indígena em
contexto urbano.
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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, no link:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cni
ca+n+04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f148e6fb9341c196b28.

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
(link:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cni
ca+n+04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6fb9341c196b28),

garantindo

provisionamento

de

equipamento

de

proteção individual, evitando assim a desassistência.
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.

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.
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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 as 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
solicitarem 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.

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.

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.
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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 vírus SARS-COV-2.



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



Identificar fomentos para as ações emergenciais no enfrentamento do
vírus SARS-COV-2.
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Anexo I: Relação dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas.
DSEI ALAGOAS E SERGIPE
Endereço: Rua Pretestato Ferreira Machado nº1490, Ed. Eunice Toledo, Jatiuca, Maceió - AL. CEP:
57.036-400
Telefone:
E-mail: dseial.sesai@saude.gov.br
DSEI ALTAMIRA
Endereço: Av. Tancredo Neves, n° 4750, loteamento jardim Independente I, Bairro Ibiza, lote 03,
quadra 1, Altamira- PA. CEP: 68.372-222
Telefone: 93 3515-2263
E-mail: dseialt.sesai@saude.gov.br
DSEI ALTO RIO JURUÁ
Endereço: Rua Formoso, n° 223, Bairro Formoso, Cruzeiro do Sul-AC
Telefone: 68 3322-1192
E-mail: dseiarj.sesai@saude.gov.br
DSEI ALTO RIO NEGRO
Endereço: Av. Sete de Setembro, Bairro Praia, São Gabriel da Cachoeira - AM. CEP: 69.750-000
Telefone: 97 3471-2977
E-mail: dseiarn.sesai@saude.gov.br
DSEI ALTO RIO PURUS
Endereço: Rua Rio de Janeiro, nº 1214, Bairro do Abrahão Alab, Rio Branco - AC. CEP: 69.918-048
Telefone:
E-mail: dseiarp.sesai@saude.gov.br
DSEI ALTO RIO SOLIMÕES
Endereço: Rua São João Batista nº 22, Bairro Santa Rosa, Tabatinga - AM. CEP: 69.640-000
Telefone: 97 3412-5159
E-mail: dseiaso.sesai@saude.gov.br
DSEI AMAPÁ E NORTE DO PARÁ
Endereço: Av. Pedro Baião, nº 1071, Bairro Trem, Macapá - AP. CEP: 68.900-010
Telefone:
E-mail: dseiap.sesai@saude.gov.br
DSEI ARAGUAIA
Endereço: Avenida Governador José Fragelli, nº 638/Centro, São Felix do Araguaia – MT
Telefone: 66 3522-1039
E-mail: dseiara.sesai@saude.gov.br
DSEI BAHIA
Endereço: Rua Érico Verríssimo nº:80, Bairro Itaigara, Salvador - BA. CEP.: 41815-340
Telefone: 71 3338-2376
E-mail: dseiba.sesai@saude.gov.br
DSEI CEARÁ
Endereço: Rua Tomás Acioli nº 1595, Bairro Dionísio Torres, Fortaleza - CE. CEP: 60.135-206
Telefone: 85 3268-2844
E-mail: dseice.sesai@saude.gov.br
DSEI CUIABÁ
Endereço: Rua Rui Barbosa 282, Bairro Goiabeiras, Cuiabá - MT. CEP: 78.032-040
Telefone: 65 3624 1050
E-mail: dseicgb.sesai@saude.gov.br
DSEI GUAMÁ - TOCANTINS
Endereço: Av. Conselheiro Furtado, nº 1597 (entre Generalíssimo Deodoro e Quintino Bocaiuva),
Cremação, Belém- PA. CEP: 66.040-100
Telefone: 91 3110-5123
E-mail: dseiguatoc.sesai@saude.gov.br
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DSEI INTERIOR SUL
Endereço: Rua Capitão Pedro Leite, nº 530, Ed. Neide, Bairro Barreiros, CEP: 88.117-600, São José SC
Telefone: 48 3049-8530
E-mail: dseiinterior.sesai@saude.gov.br
DSEI KAIAPÓ DO MATO GROSSO
Endereço: Av. Aparecido Darci Gavioli Penca, nº 626, Setor Sul, Bairro Boa Esperança, Colider-MT.
CEP: 78.500-000
Telefone: 66 3624-1050
E-mail: dseikmt.sesai@saude.gov.br
DSEI KAIAPÓ DO PARÁ
Endereço: Avenida Brasil S/N, Lote 10/11, quadra 32, Setor Parque dos Buritis, Redenção - PA.
CEP: 68.552-735
Telefone: 94 3424-1462
E-mail: dseikpa.sesai@saude.gov.br
DSEI LESTE DE RORAIMA
Endereço: End.: Rua Amazonas, n° 146, Bairro dos Estados, Boa Vista - RR. CEP: 69.306-447
Telefone: 95 3212-2709
E-mail: dseileste.sesai@saude.gov.br
DSEI LITORAL SUL
Endereço: Professor Brasílio Ovídio da Costa, nº 639, Bairro Portão, Curitiba-PR. CEP: 80320-100
Telefone: 41 3211-7817
E-mail: dseilitoral.sesai@saude.gov.br
DSEI MANAUS
Endereço: Avenida Djalma Batista nº 1018, Bairro Chapada, Manaus - AM. CEP: 69.050-010
Telefone: 92 3643-8570
E-mail: dseimanaus.sesai@saude.gov.br
DSEI MARANHÃO
Endereço: Rua 5 de Janeiro nº166 - Bairro Jordôa, São Luís - MA. CEP: 65.040-450
Telefone: 98 3323-8604
E-mail: dseima.sesai@saude.gov.br
DSEI MATO GROSSO DO SUL
Endereço: Rua Alexandre Fleming, 2007, Vila Bandeirantes, Campo Grande - MS. CEP: 79.006-570
Telefone: 67 3378-4240
E-mail: dseims.sesai@saude.gov.br
DSEI MÉDIO RIO PURUS
Endereço: Rua Travessa Padre Monteiro nº 165 - CENTRO, Lábrea - AM. CEP: 69.830-000
Telefone: 97 3331-2404
E-mail: dseimrp.sesai@saude.gov.br
DSEI MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES
Endereço: Rua Monteiro de Souza nº 287, Ap-06- Centro, Tefé-AM. CEP: 69.550-045
Telefone: 97 3343-4409
E-mail: dseimsol.sesai@saude.gov.br
DSEI MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO
Endereço: Avenida Piracicaba nº 325, Ilha dos Araújos, Governador Valadares - MG. CEP: 35.020430
Telefone: 33 3212-4750
E-mail: dseimg.sesai@saude.gov.br
DSEI PARINTINS
Endereço: Rua Silva Campos nº 1433 - Centro, Parintins - AM. CEP: 69.151-293
Telefone: 92 3533-2621
E-mail: dseipar.sesai@saude.gov.br
DSEI PERNAMBUCO
Endereço: Av. Norte Miguel Arraes de Alencar nº 7200, Macaxeira, Recife - PE. CEP: 52090-260
Telefone: 81 3426-9867
E-mail: dseipe.sesai@saude.gov.br
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DSEI PORTO VELHO
Endereço: Rua Rafael Vaz e Silva, nº 2646 - Bairro Liberdade, Porto Velho-RO. CEP: 76.803-980
Telefone: 69 3216-6163
E-mail: dseipvh.sesai@saude.gov.br
DSEI POTIGUARA
Endereço: Av. Epitacio Pessoa nº 2953, Bairro Pedro Gondim, João Pessoa - PB. CEP: 58.031-003
Telefone: 83 3209-9403
E-mail: dseipoti.sesai@saude.gov.br
DSEI RIO TAPAJÓS
Endereço: Av. Santa Catarina, 96, Bairro Bela Vista- Itaituba - PA. CEP: 68.180-210
Telefone: 93 3518-0115
E-mail: dseitap.sesai@saude.gov.br
DSEI TOCANTINS
Endereço: Quadra 103 SUL, Lote 82, Av LO 01 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO. CEP: 77.015-028
Telefone: 63 3215-0464
E-mail: dseito.sesai@saude.gov.br
DSEI VALE DO JAVARI
Endereço: R.Raimundo Gimaque do Nascimento nº 770, Bairro Centro, Atalaia do Norte-AM CEP:
69.650-000
Telefone: 97 3417-1760
E-mail: dseijav.sesai@saude.gov.br
DSEI VILHENA
Endereço: Avenida Guaporé, Nº 3046 - Bairro Jardim Clodoaldo, Cacoal - RO. CEP: 76963-574
Telefone: 69 3443-2503
E-mail: dseivlh.sesai@saude.gov.br
DSEI XAVANTE
Endereço: Rua Pires de Campos nº 681 - Centro, Barra do Garça - MT. CEP: 78.600-000
Telefone: 66 3401-1279
E-mail: dseixav.sesai@saude.gov.br
DSEI XINGU
Endereço: Av. Rio Grande do Sul, n° 1181, loteamento Flamboyant, Canarana-MT. CEP: 78.640-000
Telefone: 66 3478-2340
E-mail: dseixingu.sesai@saude.gov.br
DSEI YANOMAMI
Endereço: R. Cecília Brasil,1043 - Centro, Boa Vista – RR. CEP. 69.301-080
Telefone: 95 3621-8661
E-mail: dseiyano.sesai@saude.gov.br
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Anexo II: Relação das Casas de Saúde Indígena.
Altamira

DSEI

Município/CASAI
Altamira

E-mail da Unidade
casai.altamira@hotmail.com

Alto Rio Juruá

Mancio Lima

casai.ml@hotmail.com

Alto Rio Negro

São Gabriel da
Cachoeira

casaisgc@gmail.com

Alto Rio Purus

Rio Branco

administracaocasairiobranco@gmail.com

Alto Rio Solimões

Tabatinga

Amapá e Norte do Pará
Amapá e Norte do Pará

Macapá
Oiapoque

casaitabatinga@gmail.com /
leonardo.gomes@saude.gov.br
raimunda.bentes@saude.gov.br
fernando.forte@saude.gov.br

Nacional

Goiânia

casai.goiania@saude.gov.br

Nacional

Brasília

casaidf@saude.gov.br

Nacional

São Paulo

debora.furloni@saude.gov.br

Ceará

Fortaleza

casaifortaleza@hotmail.com

Cuiabá
Cuiabá
Cuiabá
Cuiabá
Guamá-Tocantins
Guamá-Tocantins
Guamá-Tocantins
Guamá-Tocantins
Guamá-Tocantins
Kaiapó do Mato Grosso
Kaiapó do Mato Grosso
Kaiapó do Mato Grosso
Kaiapó do Pará
Kaiapó do Pará
Kaiapó do Pará
Kaiapó do Pará
Leste de Roraima

Brasnorte
Tangará da Serra
Cuiabá
Rondonópolis
Icoaraci
Marabá
Paragominas
Oriximiná
Santarém
Colider
Peixoto de Azevedo
Juara
Ourilândia do Norte
Tucumã
São Félix do Xingu
Redenção
Boa Vista LRR

brasnortecasai@gmail.com
casai.tangaradaserra@gmail.com
casai.cbamt@saude.gov.br
casairoo03@gmail.com
casaiadm2.icoaraci@gmail.com
casai.mba.pa@gmail.com
casaiparagominas2020@gmail.com
christiano.lima@saude.gov.br
casaistm12@hotmail.com
casai.colider@hotmail.com
casai.peixoto.dseikmt@hotmail.com
casai_juara@hotmail.com
Rodrigo.ribeiro@saude.gov.br
layla.garcia@saude.gov.br
leonardo.barros@saude.gov.br
rosana.carpine@saude.gov.br
casaileste.rr@gmail.com

Litoral Sul

Curitiba

marta.ferreira@saude.gov.br

Manaus

Manaus

casaimanausoficial@gmail.com

Maranhão

Teresina

casaiteresina2@gmail.com

Maranhão

São Luiz

casaislz-ma@saude.gov.br

Maranhão
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso do Sul

Imperatriz
Amambai
Dourados

casaiitz.saude@gmail
casaiamambai15@gmail.com
casaidourados@outlook.com

Mato Grosso do Sul

Campo Grande

casaicg2013@gmail.com

Médio Rio Purus

Lábrea

Médio Rio Purus
Médio Rio Solimões e
Afluentes
Médio Rio Solimões e
Afluentes
Minas Gerais e Espírito
Santo

Telefone(s)
(93) 99171-4362
(68) 99983-3661
(68) 99943-5456
(97) 3471-2964

Tapauá

casai.labrea.am@saude.gov.bv
casai_labrea@hotmail.com
casaitapaua@hotmail.com

(68) 98422-4720
(68) 98411-7444
(97) 3412-5489
(97) 99919-3323
(96) 991284061
(96)98805-8687
(62) 3273-1106
(62) 3273-0311
(61) 3315-5839
(61) 3315-5975
(11) 2062-6867
(11) 2061-4173
(85) 3272 1572
(85) 98601-0849
(66) 3592-2244.
(65) 3326-2914
(65) 99974-1831
(65) 3422-9033
(91) 3227-5555
(94) 3322-2875
(91) 98816-3755
(93) 3544-1167
(93) 3523-2765
(66) 99920-4820
(66) 99955-0108
(66) 98444-4762
(94) 9910-80920
(94) 9910-18227
(94) 9915-63415
(94) 99180-0234
(95) 99132-3206
(41) 3242-9026
(41) 99214-6615
(92) 99248-8610
(92) 98419-2916
(86) 3233-4757
(86) 99966-5125
(98) 3243-7414
(98) 3255-1705
(99) 3528-4736
(67) 3481-1429
(67) 3421-4902
(67) 3386-6680
(67) 3386-7176
(97) 98417-0566
(97) 98422-9390
(97) 3391-1285

Tefé

casaitefe@outlook.com

(97) 99198-4203

Eirunepé

casaieirunepe@gmail.com

(97) 99163-1331

Governador Valadares

casaimges@saude.gov.br

(33) 3277-1599
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DSEI
Minas Gerais e Espírito
Santo

Município/CASAI

E-mail da Unidade

Montes Claros

durval.ferreira@saude.gov.br

Parintins

Nhamundá

casainhamunda@hotmail.com

Parintins

Maués

casai_maues@homail.com

Parintins

Parintins

casai.parintins@hotmail.com

Pernambuco

Camaragibe

casai.pe@saude.gov.br

Porto Velho
Porto Velho
Porto Velho
Porto Velho
Porto Velho

Guajará Mirim
Jaru
Alto Floresta D'Oeste
Ji Paraná
Humaitá

pbasegmi@gmail.com
pbasejaru@gmail.com
pbasealtaflo@gmail.com
pbasejipa@gmail.com
pbasehmt01@gmail.com

Porto Velho

Porto Velho

casaiportovelho@yahoo.com.br

Rio Tapajós

Novo Progresso

casai.npro@saude.gov.br

Rio Tapajós

Itaituba

casai.itaituba@saude.gov.br

Rio Tapajós

Santarém

casairt.santarem@saude.gov.br

Rio Tapajós

Jacareacanga

Tocantins

Araguaina

casai.jacare@saude.gov.br
casaiara@saude.gov.br/
casaiadm@hotmail.com/
mario.coutinho@saude.gov.br

Tocantins

Gurupi

casaigurupi@hotmail.com

Vale do Javari

Atalaia do Norte

casaijavari@gmail.com

Vilhena
Vilhena

Aripuanã
Juína

aripuanacasai@gmail.com
casai_juinamt@hotmail.com

Vilhena

Vilhena

casaivilhenaro@gmail.com

Vilhena
Xavante
Xavante
Xingu

Cacoal
Campinápolis
Barra do Garças
Sinop

casaicacoal.saude@gmail.com
casaicampinapolis@hotmail.com
casaidebg@gmail.com.br
casai_sinop@hotmail.com

Xingu

Canarana

casaicanarana@gmail.com

Xingu

Querência

casaiquerenciaadm@hotmail.com

Xingu
Yanomami

Gaúcha do Norte
Yanomami

casaigaucha@hotmail.com
casaiyanomamirr@gmail.com

Telefone(s)
(38) 3213-9910
(92) 3534-5480
(92) 3534-7982
(92) 3542-2045
(92) 3542-2022
(92) 3533-5480
(81) 3241-7211
(81) 3241-7993
(69) 3541-2228
(69) 3521-2500
(69) 3641-2660
(69) 3424-0808
(97) 3373-2852
(69) 3227-0564
(69) 3215-5261
(93) 3515-7529
(93) 3518-7855
(93) 3518-0402
(93)3523-1844
(93)992458335
(63) 3414-1550
(63) 99232-3269
(63) 3414-1525
(63) 33124783
(63) 98490-6602
(97) 98429-9243
(97) 99182-5165
(69) 3565-2265
(69) 3566-4676
(69) 3322-1378
(69) 99938-0534
(69) 3441-1909
(66) 3437 1193
(66) 3405-6846
(66) 3478-3698
(66) 3478-3890
(66) 3529-2467
(66) 3529-2456
(66) 3582-1541
(95)36244223
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CEAR - Certidão de Exercício de Atividade Rural
CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento
DSEI - Distrito Sanitário Especial Indígena
DVC - Doenças cardiovasculares
EMSI - Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena
EPI - Equipamento de Proteção Individual
ESF - Estratégia Saúde da Família
ESPIN - Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional
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PIIRC - Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato
SASI-SUS - Subsistema de Atenção à Saúde Indígena
SESAI- Secretaria Especial de Saúde Indígena

4

Anexo 2. Plano de Contingência COVID-19 (2063267)

SEI 00692.002048/2020-63 / pg. 30

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

SG - Síndrome Gripal
SRAG - Síndrome Respiratória Aguda Grave

INTRODUÇÃO
Este Plano de Contingência Nacional da Funai tem como finalidade planejar, sistematizar,
implementar e monitorar as ações de apoio, prevenção e mitigação, a serem desenvolvidas pelo
órgão, em atuação com redes intersetoriais e interinstitucionais, frente à pandemia do novo
Coronavírus, no tocante a promoção e proteção dos direitos dos povos indígenas.
Como é cediço, no dia 03 de fevereiro de 2020 o Ministério da Saúde declarou o estado
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPIN) em decorrência da infecção
humana pelo novo coronavírus (COVID-19), por meio da Portaria MS n° 188, e conforme Decreto
n° 7.616, de 17 de novembro de 2011.
Desta forma, será possível que a Funai continue a apoiar e promover as políticas públicas
no período da pandemia do novo coronavírus, atentando para a necessidade de contenção da
propagação da epidemia entre povos indígenas, inclusive conforme os normativos já publicados
por esta Fundação referentes ao tema.
Serão apresentadas as diretrizes da atuação no monitoramento de saúde indígena e da saúde
dos servidores da Funai, e ainda orientações referentes aos demais eixos de atuação do órgão.
Também são apresentadas as estratégias de atuação da Funai para contenção da pandemia,
em especial a articulação interinstitucional e as políticas emergenciais de promoção dos direitos
sociais, como a garantia de segurança alimentar com o fornecimento de cestas básicas e produtos
de higiene pessoal para as famílias que se encontram em distanciamento social voluntário nas
aldeias.
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A proposta é que esse Plano de Contingência dialogue com Plano de Contingência
Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) em Povos Indígenas,
elaborado pelo Ministério da Saúde (MS) por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena
(Sesai).

I.

OBJETIVO GERAL
Disciplinar as ações da FUNAI, quanto à conduta durante a identificação, manejo,

notificação dos casos, comunicação, atuação em apoio às ações de prevenção e mitigação às
doenças que são agravadas pela COVID-19; definir diretrizes de atuação, eixos estratégicos e
ações da Funai, para auxiliar na prevenção e combate ao COVID-19 junto aos povos indígenas, e
na garantia de seus direitos, dentro do escopo de atribuições do órgão indigenista.

II.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Estabelecer estratégias de monitoramento de saúde indígena no contexto da pandemia;
2. Estabelecer estratégias e ações de garantia de direitos sociais, segurança alimentar e
nutricional, e geração de renda aos indígenas neste período da pandemia da COVID-19;
3. Estabelecer estratégias de ações de proteção, monitoramento e fiscalização territorial;
4. Estabelecer estratégias de atenção diferenciada aos povos indígenas isolados e de recente
contato no contexto da pandemia da COVID-19;
5. Estabelecer estratégias de ações diferenciadas na gestão de pessoas, servidores,
terceirizados, demais colaboradores com foco na prevenção da COVID-19.
6. Comunicação

III.

DIRETRIZES

1. Atuação interinstitucional observando os protocolos das autoridades de saúde, em especial
as recomendações da Sesai;
2. Proteção e promoção dos direitos sociais e de cidadania dos povos indígenas, considerando
sua pluralidade de organizações sociais, costumes, crenças e tradições, observado o recorte
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de gênero e de geração, em especial com ações que visem a segurança alimentar dos povos
indígenas;
3. Fomento às ações de desenvolvimento sustentável e de gestão territorial e ambiental em
terras indígenas;
4. Orientação das ações de interveniência em processos de planejamento e licenciamento de
empreendimentos que possam impactar povos e terras indígenas neste contexto de
pandemia;
5. Reconhecimento da autodeterminação e dos povos indígenas;
6. Fortalecimento das ações de proteção das terras indígenas;
7. Reconhecimento das estratégias de vida dos povos indígenas isolados, enquanto expressão
de sua autonomia;
8. Fortalecimento das ações de gestão de pessoas com incentivo ao cuidado, proteção e
orientações corretas quanto as ações necessárias em especial aos servidores que estejam
em grupos de risco.
A Fundação Nacional do Índio - Funai tem como uma de suas finalidades institucionais a
de monitorar as ações e serviços de atenção à saúde dos povos indígenas, de acordo com o Estatuto
da Funai, aprovado através do Decreto nº 9.010, de 23 de março de 2017.
A implementação direta das ações e serviços de saúde prestados aos povos indígenas, bem
como a gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASI-SUS) é atribuída à Secretaria
Especial de Saúde Indígena, do Ministério da Saúde (Sesai/MS), e também aos estados e
municípios por meio de suas secretarias de saúde, nos termos da LEI No 9.836, DE 23 DE
SETEMBRO DE 1999, que institui o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASI-SUS):
Do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena
Art. 19-A. As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das
populações indígenas, em todo o território nacional, coletiva ou
individualmente, obedecerão ao disposto nesta Lei.
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Art. 19-B. É instituído um Subsistema de Atenção à Saúde Indígena,
componente do Sistema Único de Saúde – SUS, criado e definido por esta
Lei, e pela Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, com o qual
funcionará em perfeita integração.

O DECRETO Nº 9.795, DE 17 DE MAIO DE 2019, que aprova a Estrutura Regimental
e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério
da Saúde, define as competências da Secretaria Especial de Saúde Indígena, quais sejam:
Art. 40. 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;
(...)
Art. 43. Aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas compete:
I - planejar, coordenar, supervisionar, monitorar, avaliar e executar as
atividades do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do SUS, no
âmbito de suas competências, observadas as práticas de saúde e as
medicinas

tradicionais e a sua integração com as instâncias

assistenciais do SUS na região e nos Municípios que compõem cada
Distrito Sanitário Especial Indígena;

Desta forma a Funai não executa as ações, atividades, projetos de implementação da
atenção integral, diferenciada e específica à saúde para povos indígenas, tão pouco a contratação
de equipes profissionais para essas atividades, sendo essa uma atribuição do Sistema Único de
Saúde (SUS), por meio da Secretaria de Especial de Saúde Indígena (Sesai) e também por meio
Estados e Municípios, conforme a complexidade da atenção e/ou a ausência da Sesai na
localidade.
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No contexto da pandemia da COVID-19, em consonância com os preceitos legais, a Funai
atua no monitoramento da saúde, na garantia de direitos sociais, de segurança alimentar, de
articulação interinstitucional, de proteção territorial, de proteção de índios isolados e de recente
contato, dentre outras frentes de promoção e proteção dos direitos indígenas
IV.

POVOS INDÍGENAS DO BRASIL: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
No Brasil vivem 305 grupos étnicos de povos indígenas que somam 896.917 pessoas, o

que corresponde aproximadamente a 0,5% da população total do país, segundo os dados do IBGE.
Destes, 324.834 vivem em cidades e 572.083 em áreas rurais. Parte desta população é atendida
pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e parte, fora das terras indígenas e em diversos
contextos, é atendida por estados e municípios.
A questão da extrema necessidade de prevenção e controle da disseminação do novo
coronavírus junto aos povos indígenas no Brasil diz respeito às suas características
epidemiológicas, culturais, sociais, geográficas, linguísticas, entre outras. Os dados mostram os
indígenas com altos índices de doenças cardiovasculares [DCV], doenças respiratórias agudas,
diabetes mellitus e neoplasias, baixa imunidade para doenças contagiosas contraídas nas interações
com pessoas não indígenas, como é o caso da COVID-19.
Populações de recente contato e povos em isolamento voluntário devem ser monitoradas
com grande atenção, pois têm ainda mais vulnerabilidade a novos vírus. A contaminação dos povos
indígenas pela COVID-19 pode gerar grandes impactos para tais populações, já pouco populosas
em geral.
Estes dados visam trazer alinhamento sobre o entendimento de que os povos indígenas são
grupo de risco de alta vulnerabilidade, dado o seu perfil epidemiológico, e que demanda maior
aporte de recursos e precauções, conforme a sua especificidade; posicionamento já firmado pela
Funai junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

V.

ESTRATÉGIAS E AÇÕES
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1. Estratégias e ações de monitoramento de saúde indígena no contexto da
pandemia
●

Apoiar e promover ações de isolamento que os próprios indígenas realizaram em suas
comunidades pelo Brasil (continuada);

●

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/AAEPFUNAI (concluída);

●

Participar de acordos e iniciativas internacionais relativas à COVID-19 e povos indígenas
das regiões fronteiriças do Brasil, juntamente com o MRE na Organização do Tratado de
Cooperação Amazônica (OTCA) (continuada);

●

Monitorar e analisar documentos oficiais, boletins epidemiológicos, notificação de casos
de COVID-19 referente a indígenas (continuada);

●

Orientar às unidades e servidores da Funai, no que concerne ao acompanhamento de saúde
indígena, com base nos documentos oficiais das autoridades sanitárias (continuada);

●

Articular-se interinstitucionalmente com a Sesai, Secretarias Estaduais e Municipais de
Saúde para elaborar estratégias de enfrentamento à COVID-19 junto aos povos indígenas.
1.1 Monitoramento da Saúde Indígena pela Funai no Contexto da Pandemia da
COVID-19:
Apresenta-se a seguir as etapas dos processos a serem executadas pelas unidades da Funai

a partir da identificação da suspeita e da confirmação de indígena com a doença COVID-19.
1.1.1.

Conceitos e cenários

O que é Transmissão Local da COVID-19 na aldeia?
Quando a ocorrência de caso é confirmada laboratorialmente ou por vínculo epidemiológico em
residente que não saiu da aldeia (autóctone), com vínculo epidemiológico com caso importado
10
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confirmado (laboratorialmente ou por vínculo clínico-epidemiológico). Sendo possível
identificar a origem da transmissão
O que é Transmissão Comunitária da COVID-19 na aldeia?
Quando o caso é da ocorrência confirmada laboratorialmente em residente que não saiu da
aldeia nos últimos 14 dias (autóctone) sem vínculo epidemiológico com caso confirmado ou
suspeito OU se for identificado um resultado laboratorial positivo em indígena assistido pelo
SASI-SUS (sintomático ou assintomático), sem relação com outros casos confirmados ou
suspeitos.
Nos dois casos acima recomenda-se:
a) Isolamento imediato do caso importado e do novo caso suspeito ou confirmado, bem
como de todos os moradores assintomáticos do domicílio, ou da aldeia a depender do modo
de vida de cada etnia. Os casos devem manter distância dos demais moradores da aldeia. Os
órgãos de saúde devem disponibilizar máscaras cirúrgicas para evitar a transmissão. A equipe
da Funai quando ciente da situação deve monitorar a disponibilização desse equipamento de
Proteção Individual
b) Intensificação das medidas de proteção individual, como etiqueta respiratória,
distanciamento de pelo menos 2 metros e higienização frequente das mãos.
c) Implementação de estratégias de comunicação de risco pelas equipes de saúde e da Funai
junto aos povos indígenas, envolvendo-os na construção de soluções e formas de prevenção.
Deve ser levado em conta os aspectos sociais, linguísticos e culturais. Identificar, lideranças,
agentes de saúde indígena, professores, pajés entre outros formadores de opinião, para a
construção de mecanismos eficientes de comunicação de risco e informação a todos os
residentes das aldeias.

1.1.2.

Procedimentos em caso de suspeita ou contaminação de um indígena

a) Medidas de isolamento
11
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Desde o primeiro atendimento, a pessoa com suspeita de novo coronavírus deve realizar higiene
adequada das mãos e. utilizar máscara cirúrgica, em sala privativa ou com menor circulação de
pessoas, mantendo a porta fechada e o ambiente ventilado.
O profissional deve usar equipamento de proteção individual (EPI).
A Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI) deve manter a vigilância ativa e busca de
casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na aldeia, o que
pode ser apoiado pela Funai em constante diálogo com as equipes dos Distritos Sanitários
Especiais Indígenas-DSEIs.
Caso o servidor da Funai identifique ou seja informado de algum indígena com os sintomas
de SG ou SRAG deve informar imediatamente às equipes de saúde.
Principais sinais e sintomas da SG: febre de início súbito, mesmo que referida (medida e
informada pelo paciente), acompanhada de tosse ou dor de garganta e pelo menos um dos
sintomas: mialgia (dor muscular), cefaléia (dor de cabeça) ou artralgia (dor nas articulações)
Principais sinais e sintomas da SRAG: os mesmos sintomas da SG acompanhadas
de: dificuldade ou alterações na respiração (rápida e curta); desconforto respiratório; Saturação
de oxigênio menor que 95%; ou exacerbação de doença preexistente
b) Notificação
A notificação é imediata (Portaria nº 204/2016) e deve ser realizada pelo meio de comunicação
mais rápido disponível, em até 24 horas a partir do conhecimento de caso que se enquadre na
definição de suspeito. O profissional da Atenção Primária à Saúde - EMSI ou ESF, deve
comunicar imediatamente o caso suspeito à Secretaria Municipal de Saúde/ Vigilância
Epidemiológica para orientações.
A Secretaria Municipal de Saúde deve notificar imediatamente todos os casos suspeitos ao CIEVS
Nacional (Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde);
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Os servidores da Funai devem monitorar se os casos suspeitos em povos indígenas estão sendo
devidamente notificados pelas Equipes de Saúde (da Sesai ou dos municípios) conforme o caso.
c) Identificação de contactantes
Identificar todas as pessoas que tiveram ou têm contato com caso suspeito ou confirmado e apoiar
a equipe da vigilância na realização de busca ativa. Os contatos próximos de uma pessoa com
suspeita de coronavírus (2019-nCoV) devem ser acompanhados e monitorados quanto à
apresentação de sinais e sintomas.
Na presença de sinais e sintomas, orientar que procure o serviço de saúde para avaliação e
encaminhamento. Fornecer máscaras cirúrgica para os sintomáticos e orientar etiqueta
respiratória.
d) Encaminhamento à unidade de Saúde de Referência
Encaminhar a pessoa para a unidade de saúde de referência.
Identificar e orientar todas as pessoas que tiveram contato com o caso.
e) Busca Ativa
Apoiar a equipe de vigilância com a busca ativa.
1.1.3.

Procedimentos antes da notícia de suspeita ou contaminação de um
indígena

a) Verificar e avaliar as condições de atenção à saúde da região e colaborar com a articulação
para melhores serviços;
b) Interagir com a Rede de Saúde local e com os indígenas e suas organizações;
c) Participar da criação e das ações dos Planos de Contingência Municipais, Estaduais, e dos
DSEIs;
d) Dialogar com as comunidades sobre formas de quarentena, distanciamento e isolamento
possíveis, e outras situações de direitos sociais e proteção territorial. Importante fazer notar
aos indígenas que o isolamento não tem como objetivo único que as pessoas não adoeçam.
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Mas também que adoeçam poucas de cada vez. As equipes podem cuidar melhor dos doentes
quando existem menos pacientes de cada vez.
e) Avaliar previamente com a comunidade a questão de enterros, segundo o protocolo Manejo
de corpos no contexto do novo coronavírus - COVID-19 do Ministério da Saúde. Esclarecer
as regras de funeral indígena para os órgãos envolvidos. Essa é uma questão extremamente
sensível que deve ser construída em diálogo intercultural para que se cumpram os protocolos
sanitários e ao mesmo tempo se garanta a forma própria dos indígenas lidarem com seus
entes falecidos conforme seus usos e costumes, porém de maneira segura para a não
disseminação do vírus durante as cerimônias. Tal diálogo feito previamente poderá evitar
conflitos posteriores entre as comunidades e as equipes de saúde e da Funai.
f) Avaliar as condições de segurança alimentar, inclusive acesso à água, na aldeia/comunidade.
Avaliar a situação de benefícios sociais. Informar à CGPDS, CGPC e à CGETNO, como
couber. Verificar as condições de ilícitos nos territórios, informando à CGGAM, CGMT e
CGIIRC, como couber. Propor e participar da Distribuição Emergencial de Alimentos para
manutenção de distanciamento social, isolamento e quarentena (conforme o caso), de
produção ou compra de máscaras faciais de uso não profissional para os indígenas
(anexo), e de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para os servidores da Funai.
g) Verificar as condições da Coordenação Regional, e das Frentes de Proteção Etnoambiental,
para estarem disponíveis para as demandas de direitos sociais, proteção territorial e, entre
outras, evitando que benefícios sociais sejam um fator motivador para o descumprimento do
distanciamento social necessário aos indígenas. Observar as orientações da Coordenação de
Proteção Social da Funai (anexo).
h) Realizar solicitações e prestar informações à Funai sede formalmente.
i) Quanto às Coordenações Regionais e Coordenações Técnicas Locais que atuam em conjunto
com as Coordenações de Frente de Proteção Etnoambientais (CFPE), que atendem povos
indígenas isolados e de recente contato observar as orientações da Coordenação Geral de
Índios Isolados e Recém Contatados por meio do Protocolo de Ações em Terras Indígenas
para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 - (anexo).
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1.1.4.

Procedimentos depois da notícia de suspeita ou contaminação de um
indígena

a) Informar às Chefias da Coordenação Técnica Local (CTL), Coordenação Regional (CR) e
Coordenação de Frente de Proteção Etnoambiental de referência (CFPE). A CR ou CFPE
informará a outras unidades vizinhas, quando couber. Informar à CGPDS/COASI e CGIIRC
conforme o caso.
b) Dialogar com o indígena e com sua comunidade, quando possível. De preferência, por
telefone, se houver essa tecnologia. Buscar conhecer as condições da pessoa/família
contaminada para combater a COVID-19
c) Repassar as informações obtidas imediatamente ao Pólo de Saúde e/ou ao Distrito Sanitário
Especial Indígena (DSEI), ou à secretaria municipal e/ou à secretaria estadual de saúde e
dar sequência nas ações dos Planos de Contingência de referência da região. Se não houver
a saúde indígena em Planos Municipais e Estaduais, articular com esses órgãos para a
inclusão.
d) Se alguém de fora das comunidades e aldeias precisar retornar, precisa ficar 2
(duas) semanas em isolamento, antes de retornar para casa: Verificar com o DSEI, ou com a
Secretaria Municipal de Saúde ou Secretaria de Assistência Social um local para este período
de isolamento, e as condições para a manutenção do indígena garantindo-se os itens de
primeira necessidade (alimentação, higiene, vestuário, etc).
e) Verificar se estão sendo tomadas as medidas iniciais de segurança pelos órgãos de saúde,
citadas acima se atentando sempre para a necessidade de interculturalidade.
f) Avaliar permanentemente o desenvolvimento da doença na comunidade em conjutno com
as autoridades sanitárias. Manter diálogo intenso com as aldeias e comunidades sobre formas
de isolamento, regras de higiene, segurança alimentar, ocorrência de ilícitos e proteção
territorial. Incentivar o uso da medicina tradicional em conjunto com as orientações oficiais
do MS e OMS. Caso seja necessária a construção de um segundo ambiente para separação
de pessoas dentro da aldeia, deverá ser solicitado apoio para à DPDS, por meio da
Coordenação de Infraestrutura Comunitária (COIC/CGPDS/DPDS).
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g) Reavaliar as condições de segurança alimentar, inclusive acesso à água, na
aldeia/comunidade. Avaliar a situação de benefícios sociais, entre outros. Verificar eventuais
ocorrências de ilícitos nos territórios, informando à Diretoria de Proteção Territoriais e os
órgãos de segurança pública e fiscalização ambiental.
h) Realizar solicitações e informações à Funai Sede formalmente.
i) Caso haja um agravamento significante, informar à CR e à CGPDS/COASI. A
DPDS informará à Sesai ou Secretaria de Saúde e passará a acompanhar também o caso.
Caso não haja estrutura ou profissionais de saúde oficiar o DSEI da região e comunicar a
Funai Sede para interlocução com a Sesai.
j) Quanto às Coordenações Regionais e Coordenações Técnicas Locais que atuam em conjunto
com as CFPE e as BAPES, que atendem povos indígenas isolados e de recente contato,
observar as orientações da CGIIRC (anexo).
Dados sobre a pandemia e sobre Planos de Contingência em Saúde junto aos Povos Indígenas
podem ser encontrados no site do Ministério da Saúde - MS: https://coronavirus.saude.gov.br/; e
da

Secretaria

Especial

de

Saúde

Indígena

-

https://drive.google.com/drive/folders/1NypkAgVkBQU5ztQ4yWVgh1bgxdiBlBhh;

Sesai:
e devem

ser constantemente consultados pelos servidores da Fundação Nacional do Índio (Funai) para
nortear a atuação junto aos povos indígenas, assim como as orientações emitidas pela Funai.

2.

Estratégias e ações de garantia de direitos sociais, segurança alimentar e
nutricional, e geração de renda aos indígenas neste período da pandemia da
COVID-19

● Solicitação de recursos suplementares emergenciais destinados à segurança alimentar,
logística e em ações etnodesenvolvimento (concluída);
● Articular e apoiar o retorno de indígenas de diversas etnias às suas aldeias, que estavam em
trânsito em centros urbanos, em articulação com as autoridades sanitárias para que se
cumpram protocolos de segurança;
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● Estabelecer o quantitativo e a logística para a aquisição e distribuição cestas básicas de
alimentos a indígenas em vulnerabilidade alimentar no contexto da COVID-19 (concluída);
● Articular interinstitucionalmente com MMFDH, CONAB, SESAI para obtenção de recursos
para viabilizar a aquisição e distribuição de cestas básicas (concluída);
● Adquirir gêneros alimentícios, higiene e outros de primeira necessidade com recursos próprios
da instituição e da suplementação orçamentária recebida para o enfrentamento da situação de
emergência em saúde pública decorrente do novo coronavírus, para famílias indígenas em
extrema vulnerabilidade, até que as cestas adquiridas pela CONAB/MMFDH cheguem às
famílias indígenas (continuada);
● Distribuir duas cestas básicas, para 154.397 (cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e
noventa e sete) famílias indicadas pelas 39 Coordenações Regionais da FUNAI em 26 (vinte
e seis) estados, com investimento total de mais de R$ 5 milhões na distribuição e R$ 34
milhões para aquisição de alimentos, em articulação interministerial (continuada);
● Apoiar a distribuição de cestas básicas de alimentos a indígenas nos estados de Mato Grosso
do Sul, Paraná e Santa Catarina oriundas da Ação de Distribuição de Alimentos a Grupos
Populacionais Tradicionais Específicos – ADA (continuada), em articulação com a CONAB
e Ministério da Cidadania; (continuada);
● Divulgar vídeos da produção de pequenos artesãos indígenas, divulgando seu trabalho para
potencializar suas vendas diante do isolamento (continuada);
● Incentivar à confecção e distribuição comunitária de Equipamentos de Proteção Individual,
conforme novas orientações do Ministério da Saúde, sobretudo máscaras, aventais, entre
outros,(continuada);
● Suspender temporariamente todas as anuências para projetos de visitação com fins turísticos,
à luz da Instrução Normativa n° 03/2015/PRES/FUNAI (concluída);
● Fomentar a produção agrícola e animal em escala familiar, como estratégia de incremento da
segurança alimentar, bem como da permanência nas aldeias e territórios (concluída);
● Orientar sobre o auxílio emergencial de R$ 600,00 (seiscentos) reais por três meses –
(continuada);
2.1.

Recomendações para acesso e recebimento de benefícios sociais
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As Coordenações Regionais (CRs) devem buscar a parceria dos Distritos Sanitários
Especiais de Saúde Indígena (DSEIs) para construir estratégias locais de atuação,
primeiramente, para informação dos indígenas sobre os riscos de contágio nos centros urbanos,
principalmente a partir de deslocamentos desordenados.
Caso sejam inevitáveis os deslocamentos para o recebimento de benefícios e aquisição de
produtos, apresenta-se as recomendações, que podem ser adotadas para minimizar riscos de
contaminação e proliferação do COVID-19:
●

Informar as comunidades indígenas sobre:
a) 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);
b) 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, auxíliodoença), por 60 dias, a contar da data de pagamento;
c) 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.
●

Organizar planejamento de saída, considerando previamente:
a) Os protocolos de segurança sanitária para evitar o contágio do COVID-19, conforme
orientações do Ministério da Saúde e demais autoridades sanitárias;
b) 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;
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c) 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;
d) Traçar o melhor trajeto para diminuir o tempo de permanência fora das aldeias,
tanto quanto possível;
e) 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;
f) 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 dos DSEIs e 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.
●

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
19
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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.
2.2.

Recomendações quanto ao acesso ao Serviço Previdenciário

Através do Memorando-Circular nº 3/2020/SEPS/CGPDS/DPDS-FUNAI (2080502) em
anexo, Serviço de Previdência Social (SEPS/CGPDS/DPDS) enviou recomendações às
Coordenações Regionais com o objetivo de auxiliar o processo de acesso dos povos indígenas
a benefícios previdenciários e, ao mesmo tempo, prevenir efeitos negativos dos deslocamentos
e evitar aglomerações, em razão da pandemia do COVID-19. Foram encaminhados os
normativos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que versam sobre a reorganização da
política previdenciária e seus principais destaques com recorte previdenciário. Deve-se atentar
aos normativos:
● Portaria N.° 412/PRES/INSS, de 20 de Março de 2020, que apresenta Informações
gerais sobre os direitos previdenciários na pandemia;
● Portaria Conjunta N.° 9.381, de 06 de abril de 2020 sobre auxílio-doença e
comunicado informal do INSS para divulgação no Whatsapp;
● Lei N.° 13.982, de 02 de Abril de 2020, sobre Benefício de Prestação Continuada
e o Auxílio Emergencial;
● Portaria n.° 295/DIRBEN/INSS, de 15 de Abril de 2020, sobre atendimento dos
segurados especiais.
No Memorando-Circular ora mencionado também são dadas orientações sobre a emissão
da Certidão de Exercício de Atividade Rural - CEAR - durante a pandemia do novo coronavírus,
e informa-se sobre a prorrogação no prazo dos saques do benefício no Estado do Amazonas.

2.3.

Acesso à Documentação Civil

As Coordenações Regionais da Funai devem se atentar a duas instruções normativas do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), publicadas no âmbito do enfrentamento à pandemia:
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● Portaria Conjunta nº 1 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 30 de março de
2020, que estabelece procedimentos excepcionais para sepultamento e cremação de
corpos durante a situação de pandemia do Coronavírus, com a utilização da Declaração
de Óbito emitida pelas unidades de saúde, apenas nas hipóteses de ausência de familiares
ou de pessoas conhecidas do obituado ou em razão de exigência de saúde pública, e dá
outras providências,
● Provimento nº 91 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 22 de março de 2020, que
dispõe sobre a suspensão ou redução do atendimento presencial ao público, bem como a
suspensão do funcionamento das serventias extrajudiciais a cargo dos notários,
registradores e responsáveis interinos pelo expediente, como medidas preventivas para a
redução dos riscos de contaminação com o novo coronavírus, causador da COVID-19
(...)

2.4.

Apoio com infraestrutura comunitária para o enfrentamento da Pandemia
da Covid-19 em aldeias indígenas

●

A Coordenação de Infraestrutura Comunitária - COIC/CGPDS/DPDS poderá apoiar:
a) Construção de Abrigos individuais ou coletivos para: indígena (s) sob suspeita ou
com teste positivo, mas com sintomas leves, e que não necessitem de um atendimento
urgente, bem como indígenas que tenham retornado das cidades e precisem ficar
isolados na aldeia, por um período;
b) Construção de casas tradicionais ou ampliação das mesmas (com a aquisição da
matéria prima da própria Terra Indígena) para aldeias onde possuam mais de uma
família em uma mesma casa e que não tenham condições mínimas de isolamento;
c) A estruturação das edificações existentes, da Funai e/ou espaços construídos pelas
comunidades indígenas, com a melhoria ou ampliação dos sistemas de abastecimento
de água, energia, aquisição de redes, colchões e cobertores. Para apoio a
estruturação/melhoria de espaços de outros órgãos (escolas, postos de saúde, etc.) que
exijam a realização de obras ou serviços, haveria a necessidade de um acordo
oficializado por meio de um instrumento jurídico;
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d) Apoio para a aquisição de materiais para o armazenamento e distribuição de água que
demandem ações simples, de forma estritamente pontual e emergencial, como a
aquisição de caixas d’águas e tubulações necessárias para a instalação das mesmas,
tendo em vista que esse tipo de estrutura é de atribuição da SESAI.
● Os abrigos ou espaços apoiados pela COIC, não devem ter a função de enfermarias,
hospitais de campanha ou estruturas similares, tendo em vista que trata-se de atribuição da
SESAI e/ou dos municípios, como por exemplo, o projeto chamado UAPI (Unidade de
Atenção Primária Indígena) detalhada em Cartilha UAPI DA COVID-19 (anexo) –, no qual
a referida Secretaria pretende utilizar estruturas existentes nas aldeias, como escolas para
atendimento às famílias indígenas.
● Informações sobre o apoio a construção Abrigos individuais ou coletivos devem ser
observadas no Memorando nº 86/2020/COIC/CGPDS/DPDS-FUNAI (2166827) e
Memorando-Circular nº 5/2020/COIC/CGPDS/DPDS-FUNAI (2247025) em anexo.

2.5.

Fomento a atividades produtivas

● Compra e doação simultânea de alimentos. Conforme o Decreto n° 8.473/2015, "do total
de recursos destinados no exercício financeiro à aquisição de gêneros alimentícios pelos
órgãos e entidades de que trata o caput , pelo menos 30% (trinta por cento) deverão ser
destinados à aquisição de produtos de agricultores familiares e suas organizações". Os
povos indígenas, para fins desta legislação, também são considerados agricultores
familiares. Nesse sentido, é possível que, a partir de demandas de segurança alimentar
identificadas, e com base em dados de capacidade produtiva levantados, uma Unidade
Regional realize a compra e doação simultânea de gêneros de alimentação, em circuitos
fechados entre aldeias indígenas.
● Fomento à compra de produção indígena em chamadas abertas de alimentação
escolar (PNAE). Em alguns municípios e estados, já há Chamadas em aberto para compra
da alimentação escolar, algumas Chamadas já específicas para os indígenas, outras não.
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Considera-se importante incentivar os gestores municipais e estaduais a comprar
alimentação escolar dos produtores indígenas, enquanto medida importante para evitar que
esses produtores precisem sair das aldeias, assim como adquirir e trazer a merenda de fora
da aldeia. (Ver Orientações para Execução da PNAE SEI n° 2082918 e Resolução n°
02/2020 do Ministério da Educação em SEI n° 2082962)
● Elaboração e distribuição comunitária de EPIs. A CGETNO já aprovou, anteriormente,
projetos que envolvem corte e costura de associações de mulheres indígenas (Ver
http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/3934-indigenas-kiririparticipam-de-oficina-de-corte-e-costura). Conforme novas orientações do Ministério da
Saúde, é válido que todas as pessoas utilizem Equipamentos de Proteção Individual (EPIs),
sobretudo máscaras. Sendo assim, seria possível apoiar uma associação indígena,
comprando as matérias primas para confecção de máscaras de pano, posteriormente
adquiridas pela própria Funai, para distribuição na própria comunidade e em outras, ou
mesmo aos servidores em contato direto com as comunidades indígenas (Ver Nota Tecnica
da Anvisa em SEI n° 2083928 e tutorial da Universidade Federal de Santa Catarina em
https://noticias.ufsc.br/2020/04/coronavirus-especialistas-da-ufsc-ensinam-a-fabricarmascaras-caseiras-seguras/?fbclid=IwAR1hbnD1ut7873J8cLjLyfs93QY79Nhn9rwNxBYQeYlazBWwjmhReTFLIM).
● Fomento à produção agrícola e animal em escala familiar. Como estratégia de
incremento da segurança alimentar, bem como da permanência nas aldeias e territórios,
dará prioridade à subsistência e, ao mesmo tempo, fortalecerá as iniciativas anteriores de
compras institucionais, apoiando cultivos e criações com retorno a curto e médio prazos
(lembrando que a execução dos projetos deve ocorrer durante o regime de emergência,
mesmo que os resultados sejam alcançados depois). Estes projetos levarão em conta as
aptidões de solo, clima, sazonalidade, bem como as práticas de produção e consumo das
diferentes comunidades indígenas.

3.

Estratégias de ações de proteção, monitoramento e fiscalização territorial
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●

Estabelecer estratégias para proteção prioritária nas Terras Indígenas Apyterewa,
Trincheira Bacajá, Kayapó, Munduruku, Sai-Cinza, Yanomami, Sararé e Vale do
Javari, que, por serem historicamente áreas de ilícitos ambientais/territoriais,
constituem frentes mais prováveis de contágio e disseminação de epidemias entre
populações indígenas (continuada);

●

Implementação de Barreiras Sanitárias e Postos de Controle de Acesso nas Terras
Indígenas;

●

Medidas de excepcionalidade no campo da proteção territorial, no âmbito da
pandemia do coronavírus Sars-Cov-2
Quando da deflagração da pandemia do coronavírus Sars-Cov-2, a Funai elaborou
um conjunto de medidas e orientações às unidades descentralizadas, para atuação
destas no enfrentamento da questão, buscando especialmente apoiar os esforços
governamentais mais amplos com foco na redução da curva de contágio da Covid19.
A Presidência da Funai publicou a Portaria nº 419/PRES, de 17 de março de 2020, a
qual "Estabelece medidas temporárias de prevenção à infecção e propagação do
novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito da Fundação Nacional do Índio FUNAI". Vale destacar alguns artigos da referida Portaria
Art. 3º. O contato entre agentes da FUNAI, bem com a entrada de
civis em terras indígenas devem ser restritas ao essencial de modo a
prevenir a expansão da epidemia.
§1º. Fica suspensa a concessão de novas autorizações de entrada nas
terras indígenas, à exceção das necessárias à continuidade da
prestação de serviços essenciais às comunidades, conforme
avaliação pela autoridade competente da Coordenação Regional CR.
§2º. As autorizações já concedidas devem ser reavaliadas pelas CR's
à luz da prevenção da epidemia da COVID-19, podendo ser
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reagendadas, especialmente quando envolverem a realização de
eventos ou impliquem a entrada de mais de 05 pessoas na terra
indígena.
§3º. A entrada de autoridades públicas de atendimento à saúde e
segurança não serão obstadas pela FUNAI.
§4º. As CR's poderão conceder autorizações em caráter excepcional,
mediante ato justificado, para a realização de atividades essenciais
às comunidades indígenas.
§5º. Consideram-se essenciais as atividades que fundamentem a
sobrevivência

da

comunidade

interessada,

em

especial

o

atendimento à saúde, a segurança, a entrega de gêneros alimentícios,
de medicamentos e combustível.
Art. 4º. Ficam suspensas todas as atividades que impliquem o contato
com comunidades indígenas isoladas.
A Funai divulgou um conjunto de documentos com orientações às suas unidades
descentralizadas, visando a adaptação das ações de monitoramento territorial no
contexto de pandemia::
I - As unidades descentralizadas que já enviaram os Planos de
Trabalho Anuais, observado o prazo estabelecido (27/03/2020),
devem adiar, para o último trimestre do ano corrente, as atividades
que exijam contato com indígenas e/ou entrada em aldeias;
II - No caso do inciso anterior, se a maioria das atividades previstas
no PTPT exigirem contato com indígenas e/ou entrada em aldeias, o
Plano deverá ser adaptado ou, se for o caso, refeito;
III - As unidades descentralizadas que ainda não entregaram os
Planos de Trabalho Anuais, observado o prazo estabelecido
(27/03/2020), devem prever essencialmente atividades que não
exijam contato com indígenas e/ou entrada em aldeias. Caso
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imprescindível a existência de atividade que exija o contato, agendar
para o último trimestre do ano corrente.

As Coordenações Regionais da Funai são estimuladas a apresentarem planos de
trabalho emergenciais, no âmbito do Monitoramento Territorial, com vistas à
prevenção e ao combate do COVID-19 em Terras Indígenas.
Dependendo da necessidade, mediante prévia fundamentação no Plano de Trabalho
Emergencial, poderão ser pagas diárias de colaborador eventual a membros das
Polícias Estaduais em apoio às atividades da FUNAI.
É necessária a avaliação quanto a necessidade a instalação de Barreiras Sanitárias com
apoio da SESAI e/ou das Secretarias de Saúde estaduais e municipais e de servidores
da FUNAI, ou de Postos de Controle de Acesso nas Terras Indígenas.
A Seguir recomendações sobre a adoção de procedimentos para garantia da segurança
das equipes designadas para atuar nas ações de proteção territorial, durante a vigência
da pandemia da Covid-19, indicando:
(a) Áreas prioritárias para o desenvolvimento de ações de fiscalização;
(b) Protocolos de Segurança;
(c) Levantamento dos Recursos Humanos internos disponíveis; e
(d) Estabelecimento de parcerias interinstitucionais.

3.1.

Barreiras Sanitárias e Postos de Controle de Acesso

No Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus
(COVID-19) em Povos Indígenas, publicado pela Sesai, especificamente no tópico
que versa sobre adoção de medidas de Vigilância Sanitária, consta as seguintes
proposições a serem adotadas em pontos de entrada em Terras Indígenas

26

Anexo 2. Plano de Contingência COVID-19 (2063267)

SEI 00692.002048/2020-63 / pg. 52

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

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 solicitarem
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.

O referido Plano não trata especificamente do estabelecimento de Barreiras
Sanitárias.
No contexto da pandemia da Covid-19, o termo Barreira Sanitária se popularizou,
estando relacionado a bloqueios com a presença de profissionais de saúde aptos a
proceder a chamada busca ativa, procedendo a análise clínica das pessoas que cruzam
as barreiras, visando identificar se estas apresentam sintomas que indiquem contágio
pelo coronavírus Sars-Cov-2 e, no caso positivo, orientando sobre a adoção de regras
de distanciamento social em regime domiciliar, ou eventualmente encaminhando as
mesmas para atendimento médico hospitalar.
Tem-se então que as Barreiras Sanitárias dependem necessariamente da
presença de um profissional de saúde apto a realizar tais procedimentos de triagem e
avaliação clínica daqueles que passam pelo local
Por seu turno, os Postos de Controle de Acesso tem como objetivo coibir o
ingresso, nas Terras Indígenas, por pessoas não autorizadas. O controle do acesso de
terceiros as Terras Indígenas é respaldado pela já mencionada Portaria nº
419/2020/PRES-Funai, e efetivado com base no poder de polícia da Funai, bem como
nas demais normativas internos sobre o tema. Tanto as Barreiras Sanitárias, quanto
os Postos de Controle de Acesso, podem contar com a presença ostensiva de efetivo
da Polícia Militar para garantia da preservação da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio público.
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As Barreiras Sanitárias e os Postos de Controle de Acesso, não estão
fundamentados na ideia de cerceamento da livre circulação dos indígenas pelo seu
território, ou por áreas adjacentes a este. O trabalho realizado junto aos indígenas é o
de sensibilização sobre o risco desta circulação, principalmente pelos núcleos
urbanos regionais, bem como sobre a necessidade de reduzir tais deslocamentos, com
o propósito de evitar eventuais riscos de exposição e contágio.

Os procedimentos a serem adotados na operacionalização dessas ações podem ser:
a) Abordagem de pessoas, podendo ser anotado em planilha específica quais saídas e
entradas foram realizadas.
b) Sensibilização e orientação das pessoas quanto a necessidade de não circulação,
informando a necessidade de ficarem na aldeia.
c) Verificação se as pessoas em trânsito possuem sintomas de COVID-19. Caso positivo,
informação aos órgãos de saúde.
d) Caso a pessoa não tenha sintomas graves, orientá-la a permanecer em isolamento em casa.
e) Caso a pessoa esteja com falta de ar ou outros sintomas respiratórios graves orientá-la a
procurar as unidades de saúde imediatamente.
f) A verificação pode ser feita por meio de um questionário e da aferição de temperatura.
g) As duas ações, no entanto, necessitam de orientação dos órgãos da saúde local,
para orientações e supervisão sanitária.

É necessário que sejam realizados acordos com as lideranças locais no que consta sobre
a entrada e saída de pessoas e serviços, em especial sobre a entrada e saída dos próprios
indígenas, sendo resguardados o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades
essenciais.
É fundamental que todas as pessoas que estejam nas Unidades de Controle Sanitário
utilizem permanentemente Equipamentos de Proteção Individual.
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4.

Estratégias de atenção diferenciada aos povos indígenas isolados e de recente
contato no contexto da pandemia da COVID-19

●

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 (concluída);

O Plano de Ações em Terras Indígenas - Covid-19 para Povos Indígenas Isolados e
Recém Contatados (PIIRC) tem como objetivo orientar os servidores que atuam nas Frentes
de Proteção Etnoambiental (FPE) com a presença desses grupos.
Os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (PIIRC) são especialmente vulneráveis
às doenças infectocontagiosas, motivo pelo qual deve-se considerar nestes casos o disposto na
Portaria Conjunta no 4.094, de 20 de dezembro de 2018, que define princípios, diretrizes e
estratégias

para

a atenção

à

saúde

dos

PIIRC.

A PNASPI prevê atenção diferenciada às populações indígenas com base na diversidade
sociocultural e nas particularidades epidemiológicas e logísticas desses povos, com foco na oferta
dos serviços de Atenção Primária e na garantia de integralidade da assistência.
Nesta perspectiva, destaca-se as principais recomendações, neste momento, para o
combate e prevenção sanitária ao coronavírus no âmbito da política de proteção aos povos
indígenas isolados e de recente contato:

BAPE (Base de Proteção Etnoambiental)
Aumento do tempo das escalas em campo: recomenda-se que seja prorrogada a
permanência das equipes que se encontram em campo como medida de controle
sanitário, para que seja evitada a entrada de novas pessoas, a exposição de
aglomeração humana e a possibilidade de exposição ao coronavírus, de maneira que
sejam contemplados os procedimentos de quarentena sanitária exigidos. Isso sempre
na medida das possibilidades dos recursos humanos de cada Frente de Proteção
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Etnoambiental (FPE) e disponibilidade de servidores e colaboradores (inserir nas
Ordens de Serviço que a continuidade das atividades essenciais estão mantidas
emergencialmente no contexto da adoção das medidas de prevenção sanitária ao novo
coronavírus - Covid19);
Redução, ao mínimo possível, do número de colaboradores eventuais e indígenas;

ALDEIAS
Interromper contato com as aldeias, procedendo a entrada apenas para questões
emergenciais;
Orientação e comunicação permanente com as aldeias indígenas sobre as restrições
com relação aos atendimentos presenciais e aos deslocamentos às cidades,
informando a situação da pandemia;
Estabelecer, junto com o Distrito Sanitário Especial Indígena-DSEI, um protocolo
rigoroso de contato com as aldeias em caso de necessidades;

LOCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE INDÍGENAS ISOLADOS
Povos indígenas isolados correm risco de grande mortalidade em caso de contágio.
Até o momento, a comunidade científica não chegou a um consenso sobre alguns
aspectos no padrão de transmissão do novo coronavírus, não sendo possível prever
qual o alcance e o impacto de contaminação durante expedições de localização. Sendo
assim, a CGIIRC determina que as atividades de Monitoramento de Referências
Confirmadas de Povos Indígenas Isolados sejam temporariamente suspensas até
segunda ordem;
Ações de Qualificação e/ou Localização de Informações e/ou Referências em Estudo
também devem ser temporariamente suspensas, salvo em exceções a serem
devidamente justificadas pelas FPEs e autorizadas pela CGIIRC;
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PROTEÇÃO TERRITORIAL EM ÁREAS DE PIIRC
As as FPEs devem dar continuidade às suas ações de fiscalização, em articulação com
os demais órgãos de segurança pública nas terras indígenas. As ações de proteção
territorial devem seguir os protocolos sanitários rigorosamente;
Em atividades de fiscalização conjunta com outros órgãos de fiscalização, é de
responsabilidade da FPE orientar as equipes das outras instituições para tomarem as
devidas providências quanto às normas de prevenção do Ministério da
Saúde, evitando a proliferação do vírus na BAPE e entre as equipes das FPEs;
Priorizar ações que visem impedir o acesso de terceiros nas terras indígenas com
presença de povos isolados. Evitar o trânsito nas aldeias com presença de povos
indígenas de recente contato;
Quanto às abordagens em ilícitos ambientais, os protocolos determinados pelo
Ministério da Saúde quanto à segurança dos servidores na ação devem ser seguidos;

PLANOS DE CONTINGÊNCIA PARA OS PIIRC
Dialogar com os DSEIs locais, bem como com municípios e Estados, para a
elaboração dos Planos de Contingência para Povos Indígenas de Recente Contato.
Supõe-se que detalhamentos posteriores, alterações e complementos podem e devem
ser realizados de acordo com mudanças na situação, na disponibilização de
equipamentos e tecnologias e de acordo com novas orientações das instâncias
competentes;
Os Planos de Contingência para Povos Indígenas de Recente Contato e suas
complementações devem destacar meios e procedimentos para evitar o contágio, bem
como indicar os meios necessários para realização do máximo possível de tratamento
na Terra Indígena. No caso de remoções, como garantir deslocamentos e leitos, de
forma adequada a esses povos;
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Os Planos de Contingência para os Povos Indígenas Isolados terão como base a
intensificação das ações de proteção territorial, com o objetivo de impedir o trânsito
de potenciais transmissores do vírus nos territórios de ocupação de indígenas isolados.
Situações emergenciais apontadas pelas FPEs serão avaliadas em conjunto com a
Coordenação da Política de Proteção e Localização de Povos Indígenas IsoladosCOPLII de acordo com o desenvolvimento dos contextos regionais específicos;

QUARENTENA DE SERVIDORES E COLABORADORES
Em especial para BAPEs RC, tem-se destacada a necessidade da viabilização, em
conjunto com os DSEIs, de unidades especiais de quarentena, que para uma entrada
adequada das equipes da Sesai e da Funai em campo, bem como servir de alojamento
em casos especiais de indígenas em trânsito. Recomenda-se que as FPEs façam
um Protocolo e um Plano de Trabalho específico para a Quarentena, em estrita
colaboração com o DSEI e demais parceiros locais, se for o caso. Em alguns locais
essas unidades podem servir também para gestão territorial, em pontos estratégicos
para evitar deslocamentos de indígenas para a cidade e a entrada de pessoas sem a
devida quarentena. Inclusão de Equipamentos de Proteção Individual-EPI, de acordo
com as normativas, e alimentação e colaboradores eventuais. Não obstante,
ressaltando também a necessidade de buscar o melhor funcionamento com o mínimo
de pessoas;
Adoção obrigatória das medidas de controle e prevenção sanitária ao novo
coronavírus (Covid-19) com o cumprimento da quarentena em 02 etapas, a saber:
a) isolamento social urbano antes da entrada na Terra Indígena (15 dias que antecede
a

data

do

início

do

deslocamento);

e

b) quarentena em área indígena (mais 15 dias em local isolado na floresta afastado da
Base e sem interação com a equipe que já se encontra em campo) - essa segunda
quarentena se constitui num último limite sanitário e clínico caso venha se manifestar
sintomas da Covid-19, sendo estritamente necessário e obrigatório a adoção das 02
etapas de quarentena sanitária para evitar quaisquer riscos de contaminação seja nos
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membros da equipe da FPE seja nos indígenas, conforme orientações do Informe
Técnico nº 04/2020/SESAI/Ministério da Saúde (anexo)
Após o cumprimento da quarentena de 2 etapas deverá ser feita avaliação, em caso de
manifestação de 01 ou mais sintomas (febre, tosse seca, desconforto respiratório, dor
de cabeça, diarreia, cansaço, desconforto pulmonar, perda do paladar), deve-se
retornar imediatamente buscando orientação junto ao DSEI, evitando a proximidade
física com outros membros da equipe e indígenas. Em caso negativo (na não
manifestação de sintomas) pode-se seguir para a BAPE (mantendo-se a comunicação
e atualização da situação com o(a) Coordenador(a) da FPE continuamente para efeitos
de monitoramento);
Na BAPE reforçar as medidas de higiene pessoal e higienização das instalações,
refeitórios, limpeza contínua das mãos, uso individual de prato, talheres e copos, e uso
de máscaras quando for o caso;
A quarentena vale para todos aqueles que estiverem em atuação nas Bases de Proteção
Etnoambiental, servidores da Funai, funcionários da Sesai, servidores de outros
órgãos, colaboradores eventuais e indígenas;
A CGIIRC está articulando a disponibilização de testes de coronavírus para equipes e
indígenas. No entanto, ressalta-se que articulações locais também são importantes,
com DSEIs e unidades estaduais, enviando ofícios e sensibilizando os gestores quanto
às especificidades dos povos indígenas isolados e de recente contato;
Para os casos das atividades junto aos povos indígenas de recente contato recomendase necessariamente a entrada das equipe das FPEs em conjunto com a equipe do DSEI
respectivo como medida de reforço de vigilância sanitária;
Nas BAPEs onde não há trânsito de indígenas ou terceiros, o período de quarentena
será cumprido na própria base, evitando-se o contato com qualquer indivíduo de fora.

Protocolo de Ações em Terras Indígenas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19
- CGIIRC/DPT.
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Manutenção das Equipes nas BAPEs
Redução do efetivo e prolongamento de duração das escalas
Recomendação para uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
Atendimento a indígenas somente com demandas específicas
Quarentena das equipes
Procedimentos de Ingresso de Servidores
Adoção dos procedimentos em conjunto com a Sesai/DSEI
Observar quarentena 1 - Isolamento Social Urbano
Exame clínico
Testagem
Observar quarentena 2 - Isolamento Social na Terra Indígena (em estruturas
específicas dependendo do caso)

Proteção da Terra Indígena
Controle de ingresso
Planejamento de vigilância e fiscalização específico diante da situação
Reforço das ações e articulações com forças de segurança e fiscalização que já
estavam em andamento
Intensificação das operações para proteção das áreas ocupadas por indígenas
isolados

Planos de Contingência (CGIIRC, FPE, DSEI)
Detalhamento e adaptações locais em cooperação CGIIRC – FPEs – DSEIs
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Notificação e encaminhamento de casos
A situação da Covid-19 nas áreas de atuação das Frentes tem sido objeto de
monitoramento constante das FPEs e da CGIIRC.
Quaisquer notícias de Covid-19 em povos indígenas de recente contato devem
ser imediatamente comunicadas ao DSEI e FPE, bem como casos nas proximidades a povos
indígenas isolados.
Em ambos os casos, FPE e DSEI ativarão a Sala de Situação Local, conforme
Portaria Conjunta 4.094/2018, para discussão e deliberação das ações de proteção.
Caso haja a ocorrência de avistamento de indivíduo ou grupo de indígenas
isolados, a FPE responsável pela área em questão deverá ser acionada e, com o apoio da
CGIIRC, fará a composição de equipe para qualificação das informações. Havendo consistência
nos relatos, deverá ser colocado em execução o Plano de Contingência correspondente.
O presente Protocolo de Ações já está em prática pelas Frentes de Proteção
Etnoambientais.

5.

Estratégias de ações diferenciadas na gestão de pessoas, servidores,
terceirizados, demais colaboradores com foco na prevenção da COVID-19
●

Estabelecer medidas temporárias de prevenção à infecção e propagação do novo
Coronavírus (COVID-19) no âmbito da Fundação Nacional do Índio – FUNAI
(Portaria 419/PRES/FUNAI) (concluída);

●

Estabelecer e orientar as atividades essenciais da Funai no período da pandemia;
(concluída);

●

Instituir no âmbito da Funai o trabalho remoto aos servidores que se enquadrem nos
critérios de grupo de risco e demais critérios estabelecidos pelo Ministério da
Economia, e o regime de escala de revezamento
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●

Distribuir toucas, máscaras e luvas descartáveis para todas Coordenações Regionais;
um conjunto contendo 03 caixas de luvas de látex descartáveis, 100 unidades de
máscaras clínicas descartáveis, 100 unidades de toucas descartáveis contendo (100
toucas), que totalizou 11.700 unidades de luvas, 3.900 unidades de máscaras cirúrgicas
descartáveis e 3.900 toucas descartáveis (concluída);

●

Distribuir equipamentos suplementares de EPIs (toucas, máscaras e luvas) em
atendimento às necessidades futuras com recursos orçamentários na Funai, ou em
articulação interinstitucional com o Ministério da Saúde/Sesai (continuada);

●

Orientar quanto à lavagem de mãos com água e sabão, uso de máscaras, toucas e luvas
descartáveis nas ações das unidades descentralizadas da Funai no contexto da
pandemia do COVID-19 (concluída);

●

Monitorar a situação de saúde dos servidores quanto a ocorrência de sinais e sintomas
de COVID-19, devendo os mesmos serem afastados e recomendados a buscar unidades
de saúde. Monitorar os casos confirmados de COVID-19 entre servidores da Funai.

●

Oservidor da Funai que apresente sintomas gripais não participar de atividades
essencias junto aos povos indígenas. Caso os sintomas apareçam no cumprimento da
missão o mesmo deve ser afastado imediatamente, entrar em isolamento, comunicar a
chefia, e a vigilância dos contatantes deve ser reforçada.

6.

Comunicação
●

Divulgar o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19) em Povos Indígena (concluída);

●

Orientar as unidades da Funai quanto à aplicação da Portaria do Ministro nº 125/2020 e
Instrução Normativa - ME nº 19/2020 - COVID-19 (concluída);

●

Orientar as comunidades indígenas, por meio dos CRs em parceria com os DSEIs, que
os seus habitantes permaneçam em suas aldeias (continuada);

●

Realizar e divulgar pelo Instagram, Facebook, Twitter e grupos de whatsapp, peças
gráficas com instruções de segurança aos povos indígenas (continuada);
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●

Divulgação de

vídeos, sobre o trabalho de artesão indígenas, que ficaram

impossibilitados de irem às cidades ou receberem visitas nas aldeias devido à COVID19 (30/04/2020);
●

Elaborar, o Guia Para Trabalho Remoto Eficiente e disponibilizá-lo na intranet e enviar
ao e-mail institucional dos servidores (concluída);

●

Divulgar a campanha “Empresa Solidária”. Nela, a Funai vem a público solicitar a
doação de empresas para poder levar comida e itens de primeira necessidade às
comunidades indígenas, em meio à crise causada pela pandemia (continuada);

●

Divulgar em grupos de Whatsapp vídeo solicitando às Coordenações Regionais o
envio de fotos, vídeos e informações de suas ações no combate ao coronavírus. O
material enviado será utilizado para a produção de vídeos informativos e matérias
institucionais para ampla divulgação nas redes sociais da Funai, garantindo-se a
transparência das ações e o controle social (continuada);

●

Publicar matérias no site institucional da Funai abordando o tema coronavírus,
mostrando as ações de toda a Funai no combate à COVID-19. (continuada)

●

Produzir e divulgar nas redes sociais e grupos de whatsapp vídeos semanais “Funai na
semana” contendo um resumo das principais ações realizadas pela Funai no combate
ao coronavírus ao longo da semana (continuada);

●

Atender à imprensa por meio de notas, respostas por e-mail e whatsapp sobre a atuação
da Funai no combate à COVID-19 (continuada);

●

Acompanhar, por meio do clipping, divulgação da imprensa sobre a Funai
(continuada);

●

Estabelecer contato com outros veículos de imprensa para divulgar as ações realizadas
pela Funai durante a pandemia (continuada);

●

Produzir e divulgar semanalmente o Mais Funai, informativo virtual contendo
informações sobre os principais fatos da semana. Até o momento foram produzidos
dois informativos, que podem ser acessados na página do site institucional
(continuada);

●

Dar voz aos indígenas, divulgando nas redes sociais vídeos e peças mostrando ações
dos próprios indígenas para combater o coronavírus nas aldeias (continuada);
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●

Por meio das redes sociais da Funai, contribuir na divulgação das ações de outros
órgãos do Governo Federal (continuada).

VI.

MONITORAMENTO DO PLANO
As atividades de monitoramento consistirão no acompanhamento dos casos suspeitos

notificados e confirmados de indígenas (indivíduos e comunidades) para COVID-19, com vistas a
articulação de estratégias interinstitucionais para o controle da pandemia nas aldeias.
Em referência a segurança alimentar, as entregas das cestas básicas de alimentos às famílias
indígenas serão monitoradas em conjunto com as Coordenações Regionais da Funai, de modo que
se identifique o cumprimento do atendimento planejado, qual seja o do recebimento das cestas de
alimentos.
As demais ações serão monitoradas pelas Diretorias da FUNAI, por meio de suas
Coordenações Gerais, conforme a área de competência.

VII.

CENTRAL DE ATENDIMENTO DA FUNAI – COVID-19

A Funai criou a Central de Atendimento específica para solicitações dos povos indígenas
relacionadas ao combate à COVID-19. A intenção é fazer com que as informações cheguem no
menor tempo possível aos órgãos competentes, possibilitando o atendimento imediato das
demandas.

A nova ferramenta amplia o diálogo com os indígenas e reforça o monitoramento de ações voltadas
a essa população. Identificou-se

a necessidade de aprimorar o processo de recebimento e

tratamento das informações ligadas à COVID-19, as quais impactam diariamente na rotina dos
indígenas. Ao disponibilizar a Central de Atendimento, busca-se agilizar a resposta às demandas,
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As informações recebidas pela Central de Atendimento da Funai são analisadas por um comitê de
crise, formado por integrantes do Gabinete da Presidência, Diretoria de Promoção ao
Desenvolvimento Sustentável, Diretoria de Proteção Territorial e Ouvidoria. O grupo aciona os
setores da Funai envolvidos na solução das demandas. O que não for de competência da Funai é
repassado aos órgãos responsáveis para providências.

As solicitações poderão ser encaminhadas para os telefones (61) 99622-7067 e (61) 998623573, por meio de mensagem de texto e aplicativo WhatsApp ou ainda pelo email covid@funai.gov.br.
Para efetivar a solicitação, reclamação ou pedido de informações será preciso informar dados como
nome completo e localização, além de apresentar um relato detalhado da situação.

VIII.

DESAFIOS
● Dificuldades logísticas nos territórios indígenas, em especial na região Amazônica
onde se tem aldeias que só se chega de avião, barco e ou longa caminhada.
● Diversidade de demandas diferenciadas em vários povos do Brasil, conforme as
características regionais, linguísticas e culturais de 305 etnias diferentes.
● Modos de vida e socialização dos indígenas favorecem a disseminação do vírus caso
chegue nas aldeias – moradias com famílias muito extensa ou várias famílias.
● Mobilidade dos povos indígenas, seja por características socioculturais, para o
recebimento de benefícios ou aquisição de bens e serviços.
● Pouca disponibilidade de recursos humanos, logísticos e orçamentários da Funai
diante de toda a demanda dos povos indígenas, agravados pela pandemia.

IX.

ANEXOS

-

PLANO DE AÇÕES EM TERRAS INDÍGENAS - COVID-19

-

Protocolo de Ações em Terras Indígenas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 CGIIRC/DPT (SEI nº2092386)
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-

Ofício nº 1181/2020/PRES/FUNAI (SEI nº2240055)

-

Informação Técnica nº 80/2020/COASI/CGPDS/DPDS-FUNAI (SEI nº2219621)

-

Informação Técnica Conjunta nº 2025073/2020/COASI/CGPDS/DPDS-FUNAI (SEI nº2025073)

-

Cartilha de Monitoramento da Saúde no Contexto da Pandemia (SEI nº 2166847)

-

Nota Técnica nº 2/2020/COASI/CGPDS/DPDS-FUNAI (SEI nº 2068451)

-

Informação Técnica nº 40/2020/COPI/CGMT/DPT-FUNAI (SEI nº2260781)

-

Relação de Contatos das Coordenações Regionais (SEI nº 2037551)

-

Memorando-Circular nº 5/2020/COIC/CGPDS/DPDS-FUNAI (SEI nº2247025)

-

Memorando-Circular nº 3/2020/SEPS/CGPDS/DPDS-FUNAI (SEI nº2080502)

-

OFÍCIO Nº 15/2020/COPS/CGPDS/DPDS/FUNAI (SEI nº2097634)

-

Memorando-Circular nº 2/2020/SPAD/CGPDS/DPDS-FUNAI (SEI nº2081584)

-

Memorando Circular n° 08/2020/CGETNO/DPDS-FUNAI (SEI nº 2069303)

-

Cartilha UAPI DA COVID-19

-

Banner da Central de Atendimento Funai - COVID19

X.

REFERÊNCIAS

NOTA INFORMATIVA Nº 6/2020-COGASI/DASI/SESAI/MS. Secretaria Especial de
Saúde

Indígena

(SESAI/MS).

Disponível

em: https://drive.google.com/drive/folders/1NypkAgVkBQU5ztQ4yWVgh1bgxdiBlBhh.
Acesso em: 16 abril 2020.
2

Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-

doenca#o-que-e-covid. Acesso em: 16 abril 2020.
3

Informe Técnico nº 4/2020/SESAI/MS. Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI/MS).

Disponível
em: https://drive.google.com/drive/folders/1NypkAgVkBQU5ztQ4yWVgh1bgxdiBlBhh.
Acesso em: 16 abril 2020.
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Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-

19) em Povos Indígenas. Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI/MS). Disponível
em: https://drive.google.com/drive/folders/1NypkAgVkBQU5ztQ4yWVgh1bgxdiBlBhh.
Acesso em: 16 abril 2020.
Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Brasil: Ministério da
Saúde. Fundação Nacional de Saúde, 2002. 40 p.
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NT CGIIRC

Brasília, 21 de julho de 2020.
Assunto: Observações sobre “Povos Indígenas Isolados”

1.

É importante destacar que desde o início dos efeitos da pandemia de COVID-19 em
comunidades indígenas, o termo "isolado" ou "em isolamento" tem sido por vezes utilizado em
comunicações oficiais e midiáticas de maneira mais genérica, referindo-se às aldeias de difícil
acesso, distantes dos centros urbanos, ao contrário da acepção técnica do termo "isolado". A
denominação "povos indígenas isolados" se refere especificamente a grupos indígenas com
ausência de relações permanentes com as sociedades nacionais ou com pouca frequência de
interação, seja com não-índios, seja com outros povos indígenas. Segundo consta nas diretrizes
da Funai, são considerados "isolados" os grupos indígenas que não estabeleceram contato
permanente com a população nacional, diferenciando-se dos povos indígenas que mantêm
contato antigo e intenso com os não-índios.

2.

A política de proteção e localização de povos indígenas isolados seguem algumas
diretrizes básicas, no contexto da garantia constitucional de sua proteção, fundamento da Política
para Índios Isolados, quais sejam:
a. Garantir aos índios isolados e de recente contato o pleno exercício de sua liberdade e
das suas atividades tradicionais;
b. Zelar para que a constatação da existência de índios isolados não determine a
obrigatoriedade de contatá-los;
c. Promover ações sistemáticas de campo destinadas a localizar geograficamente e
obter informações sobre índios isolados;
d. Promover a regularização e a proteção das terras habitadas por índios isolados,
incluídos todos os recursos naturais nelas existentes;
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e. Assegurar atenção prioritária e especial à saúde dos índios isolados e de recente
contato, devido à sua situação de particular vulnerabilidade;
f. Assegurar a proteção e preservação da cultura dos índios isolados, em suas diversas
formas de manifestação;
g. Proibir, no interior das áreas habitada por índios isolados, toda e qualquer atividade
econômica e/ou comercial (Portaria n.º281/PRES/FUNAI, de 20 de abril de 2000).
3.

Todo o trabalho de Localização de Indígenas Isolados gira em torno do conceito de
"Registro de Povo Indígena Isolado". O “Registro” é a unidade base no processo de sistematização
de dados sobre o reconhecimento institucional da existência de povos/grupos indígenas isolados.
Em termos gerais, o Registro vincula-se à região onde possivelmente ou comprovadamente há a
presença de povos indígenas isolados. Os Registros são classificados de acordo com as etapas no
desenvolvimento do trabalho de confirmação da existência do povo isolado, divididos em três
diferentes e progressivas situações, quais sejam, I - Informação, II - Referência em Estudo e III Referência Confirmada:
● Informação - Todo e qualquer relato ou notícia prestada à CGIIRC sobre a possível
existência de índio, ou grupo indígena isolado numa determinada região do território
nacional. Após as primeiras triagens e avaliações técnicas, que visam identificar a
consistência desses relatos, passam a compor o banco de dados na forma de um “Registro”,
cabendo à CGIIRC e às Frentes, posteriormente, a responsabilidade de qualificar
documentalmente ou em campo esses relatos. Caso a posterior qualificação constate a
existência de outros dados e relatos vinculados, constitui-se um acervo de dados que
podem justificar a promoção dessa Informação para Referência em Estudo.
● Referência em estudo - Conjunto de dados sobre grupo indígena isolado devidamente
qualificado pela CGIIRC. Por conjunto de dados compreende-se um acervo informacional
que indica a presença de povos isolados em determinada região. Esse acervo pode ser
constituído por documentos administrativos, informações bibliográficas, cartográficas,
relatos (documentados), entre outros. Somente o trabalho realizado em campo por uma
equipe técnica da CGIIRC poderá comprovar ou refutar, através de Expedições de
Localização, a existência de grupo indígena isolado em determinada região. Caso a equipe
constate de fato essa existência, essa referência passa à classificação de Referência
Confirmada.
● Referência confirmada - Trata-se de uma referência cuja existência foi administrativamente
comprovada. É considerada confirmada quando o trabalho de campo de equipe
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especializada da CGIIRC/FPEs comprove in loco a existência de povo ou grupo indígena
isolado e de sua localização geográfica. A comprovação da existência deve ser registrada
em relatórios de campo com o propósito de fundamentar as ações de proteção, inclusive no
que diz respeito à regularização fundiária de seus territórios.
4.

Cada uma dessas três situações do Registro se articula com uma fase e etapa
diferente dentro da metodologia de Localização e Proteção de Índios Isolados. As fases se resumem
em 1 - Qualificação; 2- Localização e 3- Monitoramento, cada uma com sua respectiva etapa:
Fase 1 - Qualificação – É a fase inicial para a caracterização de um registro de índios isolados.
Divide-se em duas etapas:
● Qualificação documental - A qualificação documental é a pesquisa e sistematização de dados
sobre a presença de índios isolados contidos em documentos escritos, audiovisuais,
cartográficos, ou outros suportes informacionais.
● Qualificação em campo - Trata-se de viagem para coleta de dados, em primeira mão, sobre a
presença de índios isolados, por meio de entrevistas com informantes e/ou pesquisa em
acervos documentais regionais. A qualificação de campo também visa o diagnóstico das
possibilidades logísticas para a realização de eventuais expedições de vistora na região.
Fase 2 - Localização - Consiste no levantamento de informações, por meio de expedições em
campo, sobrevoos e análise de sensoriamento remoto que visam identificar, além da posição
geográfica e dinâmicas territoriais, toda e qualquer informação e vestígios que contribuam para a
proteção e caracterização do registro. A fase de localização abrange, também, a caracterização do
grau de vulnerabilidade desse registro, identificando possíveis ameaças. Divide-se em duas
etapas:
● Localização Geográfica (confirmação da presença) - Trata-se de ações em campo que visam
a comprovação da existência de grupo indígena isolado em determinada região. O objetivo
primordial é coletar, registrar e sistematizar indícios que permitam a confirmação
administrativa da existência desse grupo, conforme metodologia de campo utilizada pela
Funai. Esta etapa pode ocorrer por meio de expedições em campo e/ou sobrevoos.
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● Localização Territorial e sociocultural (dimensionamento da presença) - Trata-se da
execução de expedições em campo, e/ou sobrevoos, para o dimensionamento territorial e
compreensão dos processos uso e ocupação, dos aspectos demográficos, culturais, entre
outros.
Fase 3 - Monitoramento – Trata-se de expedições em campo ou sobrevoos que objetivam
atualizar periodicamente a compreensão sobre as dinâmicas de ocupação e características
socioculturais dos povos isolados subsidiando, assim, a constante adaptação das estratégias de
proteção.
5.

Sendo assim, a articulação entre a situação de cada Registro com sua fase e etapa
estabelece a seguinte configuração:

6.

SITUAÇÃO

FASE

ETAPA

Informação

1 - Qualificação

a) Qualificação documental
b) Qualificação em campo

Referência em Estudo

2 - Localização

c) Localização Geográfica

Referência
Confirmada

2 - Localização
3 - Monitoramento

d) Localização Territorial e
sociocultural
e) Monitoramento

Atualmente, no Brasil temos 114 registros da presença de índios isolados em toda a
Amazônia Legal. Estes números podem variar conforme a evolução dos trabalhos indigenistas em
curso realizados pela Funai. Dentre estes 114 registros, 28 são Referências Confirmadas, 26 são
Referências em Estudo e 60 se encontram na situação de Informação. Para os fins do presente
plano e em conformidade com a decisão em tela, serão considerados apenas as Referências
Confirmadas, a saber:
Ref.

Nome

Terra Indígena

UF

7

TI Pirititi

Pirititi

RR-AM
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13

Hi-Merimã

Hi-Merimã

AM

15

Igarapé Nauá

Vale do Javari

AM

16

Rio Itaquaí

Vale do Javari

AM

18

Igarapé Alerta

Vale do Javari

AM

19

Igarapé Inferno

Vale do Javari

AM

20

Rio Boia/Curuena

-

AM

21

Igarapé Lambança

Vale do Javari

AM

23

Rio Coari

Vale do Javari

AM

25

Rio Quixito

Vale do Javari

AM

31

Riozinho do Alto Envira

Riozinho do Alto Envira

AC

32

Rio Jaminawa

Riozinho do Alto Envira

AC

33

Mashko Piro do Iaco

Mamoadate

AC

39

Igarapés Presidio e Juriti

Caru

MA

41

TI Arariboia

Arariboia

MA

48

Cautário

Uru Eu Wau Wau

RO

49

Bananeira

Uru Eu Wau Wau

RO

50

Kawahiva do Rio Muqui

Uru Eu Wau Wau

RO

51

Massaco

Massaco

RO

53

TI Tanaru

Tanaru (RU)

RO

55

TI Piripkura

Piripkura (RU)

MT
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59

Kawahiva do rio Pardo

Kawahiva do rio Pardo

MT

71

Mashko Piro do Rio Chandless

Mamoadate

AC

76

Serra da Estrutura

Yanomami

RR

90

Rio Esquerdo

Vale do Javari

AM

91

Igarapé São José

Vale do Javari

AM

115

Alto Rio Humaitá

Kaxinawa do rio Humaitá

AC

116

Mashko do Rio Envira

Kampa e Isolados do Rio Envira

AC

Povos

7.

indígenas

isolados

são

especialmente

vulneráveis

às

doenças

infectocontagiosas. A ausência de memória imunológica para combater novos patógenos ocasiona
manifestações mais graves das doenças, fazendo com que elas evoluam mais rapidamente. Um
resfriado comum pode evoluir para febre, pneumonia e morte em apenas poucos dias. As epidemias
impactam quase a totalidade da população dos grupos isolados — em geral, já reduzidos —
desconstruindo sua economia: doentes, os indivíduos não conseguem mais prosseguir com suas
atividades de roça, caça e coleta, trazendo a desnutrição, fome e, consequentemente, ainda mais
mortes. Da mesma forma, a doença impede as práticas rituais e interrompe o fluxo de transmissão
de conhecimentos, interferindo em sua cosmologia e acarretando graves traumas psicológicos. As
epidemias representam um círculo vicioso mortal e, em geral, irreversível para a reprodução física e
cultural dos povos indígenas isolados.
8.

O dispositivo mais eficaz para a proteção contra epidemias em povos indígenas
isolados é impedir a circulação de invasores que podem ser vetores de transmissão da doença. Da
mesma maneira, ações de proteção também protegem contra processos de degradação ambiental
e/ou violência social que possam levar o grupo isolado a se deslocar para fora de seus territórios
tradicionais, se expondo em áreas de alto risco de contágio. Logo, a ação prioritária deve se centrar
na garantia da integridade ambiental dos territórios de tais povos, além do respeito à sua decisão
pelo isolamento. Medidas sanitárias que impliquem no contato devem ser rigorosamente evitadas,
sendo levado a termo apenas em casos onde for a única alternativa possível, conforme prevê o
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compromisso institucional da Funai com a garantia do direito à autodeterminação, exercido por
meio da política do não-contato (CF, art. 231, Decreto 9.010/2017; Decreto 5051/2014; Portaria
Funai 290/2000).
9.

E o que temos a informar.

Atenciosamente,
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Ministério da Saúde
Secretaria Especial de Saúde Indígena
Departamento de Atenção à Saúde Indígena
OFÍCIO CIRCULAR Nº 52/2020/DASI/SESAI/MS
Brasília, 11 de agosto de 2020.

Assunto: Sala de Situação Local sobre Atenção à Saúde de Povos Indígenas Isolados e de Recente
Contato.
Senhores Coordenadores,
1.
A Polí ca Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas prevê a priorização de ações
em situações especiais, entre elas a prevenção e controle de agravos à saúde em povos com pouco
contato ou isolados. A Portaria Conjunta MS/FUNAI nº 4.094, de 20 de dezembro de 2018, estabeleceu os
princípios, diretrizes e estratégias para a atenção à saúde dos Povos Indígenas Isolados e de Recente
Contato (PIIRC) e adotou as seguintes deﬁnições:
I - Povos Indígenas Isolados: povos ou segmentos de povos indígenas que, sob a perspec va do
Estado brasileiro, não mantém contatos intensos e/ou constantes com a população majoritária,
evitando contatos com pessoas exógenas a seu cole vo; e
II - Povos Indígenas de Recente Contato: povos ou agrupamentos indígenas que mantêm relações
de contato ocasional, intermitente ou permanente com segmentos da sociedade nacional, com
reduzido conhecimento dos códigos ou incorporação dos usos e costumes da sociedade envolvente,
e que conservam signiﬁca va autonomia sociocultural.

2.
Alinhada a estes disposi vos, a SESAI tem considerado os PIIRC como grupos mais
vulneráveis para o novo Coronavírus e orientou os DSEI a elaborarem planos de con ngência especíﬁcos
para os indígenas de recente contato no seu plano de con ngência distrital para infecção humana pelo
novo Coronavírus (COVID-19).
3.
Considerando o enfrentamento à COVID nestas populações, aqueles DSEI que, por ventura,
ainda não tenham Sala de Situação Local deverão, juntamente com a FUNAI local, acionar imediatamente
uma Sala de Situação Local para dar maior agilidade à ar culação intersetorial e tomada de decisão no
nível local sobre as ações de enfrentamento à COVID-19 relacionadas aos PIIRC. Nas localidades onde já
funcionam, as ações devem ser fortalecidas. Reitera-se que, conforme a Portaria Conjunta nº4094/2018,
a Sala de Situação Local tem como obje vos: (i) o compar lhamento e a sistema zação de informações,
(ii) o favorecimento do processo decisório, (iii) a organização de respostas para emergências, (iv) o
monitoramento e a avaliação das intervenções realizadas.
4.
A Sala de Situação Local é composta por integrantes do DSEI, da FUNAI local (Frente de
Proteção Etnoambiental e/ou Coordenação Regional), do Conselho Distrital de Saúde Indígena (CONDISI)
e pode ser integrada também por colaboradores convidados, com a anuência conjunta de ambos os
órgãos. Ela deve considerar os grupos indígenas isolados e de recente contato (Anexo PIIRC 0016188036),
presentes no documento “Barreiras Sanitárias com dados de Etnia” (de acesso restrito).
5.

A Sala de Situação Local tem como responsabilidades:

5.1.
Estruturar, monitorar e atualizar periodicamente um Plano Ação para o enfrentamento à
COVID nos PIIRC. O Plano de Ação deverá prever a vidades, responsáveis e prazos;
https://sei.saude.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=17714715&infra_si…
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5.2.
Revisar as crí cas indicadas no anexo 4 ADPF nº709, que trata de análise dos Planos de
Con ngência para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19) especíﬁcos para os indígenas de
recente contato (anexo);
5.3.
Construir um Plano de Con ngência para Situações de Contato com Povos Indígenas
Isolados (nos DSEI que possuem presença conﬁrmada destes grupos).
6.
Aqueles DSEI que, por ventura, ainda não tenham Sala de Situação Local deverão ins tuílas imediatamente e prever reuniões periódicas, de preferência semanais. Ao ﬁnal de cada reunião,
deve ser elaborada uma memória única entre os par cipantes, explicitando:
Os encaminhamentos acordados pelos par cipantes (no âmbito local);
As atualizações realizadas no Plano de Ação;
Os aspectos que demandam apoio do nível central, para que sejam apresentados na Sala de
Situação Nacional (se for o caso).
7.
A memória de cada uma das reuniões deve ser encaminhada periodicamente ao DASI, via
SEI, neste processo.
8.
Por ﬁm, cabe destacar que a Sala de Situação Local não subs tui os Comitês de Crise
Distritais ou as respec vas competências legais da SESAI/MS e da FUNAI frente à promoção e proteção
dos direitos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato.
Atenciosamente,
MARCELO ALVES MIRANDA
Diretor da Atenção à Saúde Indígena
ROBSON SANTOS DA SILVA
Secretário Especial de Saúde Indígena
Ao:
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - ALAGOAS E SERGIPE
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - ALTAMIRA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - ALTO RIO JURUÁ
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - ALTO RIO NEGRO
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - ALTO RIO PURUS
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - ALTO RIO SOLIMÕES
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - AMAPÁ E NORTE DO PARÁ
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - ARAGUAIA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - BAHIA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - CEARÁ
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - CUIABÁ
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - GUAMÁ-TOCANTINS
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - INTERIOR SUL
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - KAIAPÓ DO MATO GROSSO
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - KAIAPÓ DO PARÁ
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - LESTE DE RORAIMA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - LITORAL SUL
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - MANAUS
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - MARANHÃO
https://sei.saude.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=17714715&infra_si…

Anexo 4. Ofício-Circular N 52.DASI.SESAI (2063270)

SEI 00692.002048/2020-63 / pg. 76

2/3

12/08/2020

SEI/MS - 0016160003 - Ofício-Circular

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - MATO GROSSO DO SUL
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - MÉDIO RIO PURUS
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - PARINTINS
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - PERNAMBUCO
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - PORTO VELHO
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - POTIGUARA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - RIO TAPAJÓS
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - TOCANTINS
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - VALE DO JAVARI
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - VILHENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - XAVANTE
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - XINGU
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - YANOMAMI

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Alves Miranda, Diretor(a) do Departamento de
Atenção à Saúde Indígena, em 12/08/2020, às 11:47, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº
900 de 31 de Março de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Robson Santos da Silva, Secretário(a) Especial de Saúde
Indígena, em 12/08/2020, às 17:20, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de
2017.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador
0016160003 e o código CRC F2817038.

Referência: Processo nº 25000.112453/2020-61

SEI nº 0016160003

Departamento de Atenção à Saúde Indígena - DASI
SRTV 702, Via W5 Norte - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70723-040
Site - saude.gov.br
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00692.002048/2020-63

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
Informação Técnica nº 52/2020/COPI/CGMT/DPT-FUNAI

Em 11 de agosto de 2020
Ao Senhor Coordenador Geral de Monitoramento Territorial
Assunto: Atualização à Informação Técnica 46 (2311538), referente a resposta à ADPF 709

INTRODUÇÃO
1. Trata-se de atualização à Informação Técnica 46 (2311538), referente à ADPF 709, em relação às
barreiras sanitárias já instaladas.
2. A presente Informação Técnica se dedica a atualizar os dados relativos às ações de prevenção e
combate ao COVID-19 no âmbito da Coordenação Geral de Monitoramento Territorial.
DAS MEDIDAS COMPLEMENTARES
3. Expedido o Ofício Circular 13 (2327307) requerendo a criação de novas barreiras nas Terras
Indígenas de PIIRC: Alto Rio Negro, Avá-Canoeiro, Enawenê-Nawê, Juma, Kaxinawá do Rio Humaitá,
Mamoadate, Pirahã e Alto Turiaçu.
4. Solicitou-se às Coordenações Regionais da Funai no Mato Grosso que apresentassem Plano de
Intensificação para Implementação de Barreiras Sanitárias, mantendo as já existentes e indicando
novos locais para instalação de novas barreiras sanitárias, de acordo com as necessidades já identificadas
em suas jurisdições - Ofício Circular 19 (2313051).
5. Conforme noticiado pela Informação Técnica nº 106/coit/2020 (2377780), foram instaladas 41 antenas
GSAC em parceria entre o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam)
e esta Fundação Nacional do Índio (Funai) para a disponibilização de internet pelo programa Governo
Eletrônico - Serviço de Atendimento ao Cidadão (GESAC), gerenciado pelo Ministério de Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) que oferece conexão à internet, por via terrestre e
satélite, em localidades remotas na Amazônia Legal.
5.1. O programa está em fase de substituição das antenas VSATs pelos novos terminais GESACs.
O antigo sistema tinha velocidade média de 560 Kbps, já o novo chega a 10 Mbps e apresenta peso
e tamanho menor.
5.2 Em razão da emergência em saúde pública de importância internacional que levou a Organização
Mundial de Saúde (OMS) a declarar a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), foi solicitada
a interrupção temporária da instalação dos terminais GESACs em aldeias, mediante o Ofício DPT
nº 266 (2031840), de modo a evitar o contato dos indígenas com os colaboradores das empresas
terceirizadas que se deslocam de diferentes regiões para prestar o serviço. Medida, em caráter
excepcional, para evitar a disseminação e propagação do vírus em comunidades indígenas.
sei.funai.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controla…
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5.3. Por outro viés, as instalações dos novos terminais de comunicação foram mantidas nas
Coordenações Técnica Local (CTLs), Bases de Proteção Etnoambiental (BAPEs) e Unidades de
Proteção Territorial (UPTs) da Funai.
5.4. Terras Indígenas atendidas com o projeto:

Fonte: Coordenação de Informação Territorial (COIT/CGMT DPT)

6. Foi solicitado, pelo Ofício nº 977/DPT/2020 (2368369), por meio da Sala de Situação do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR), apoio logístico da 13ª Brigada de
Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro na instalação de barreiras pela Coordenação Regional
Noroeste do Mato Grosso (CR-NOMT) na Terra Indígena Enawenê-Nawê.
7. Foi solicitado ao Presidente da FUNAI, mediante o Ofício nº 983/DPT/2020 (2370258),
a disponibilização de servidores para a execução das barreiras na Terra Indígena Alto Rio Negro,
notadamente em locais que irão favorecer a proteção dos Povos Indígenas de Recente Contato (PIRC):
Arapáso, Karapanã, Barasána, Baré, Wanana, Hupd’äh e Yuhupdëh
DAS AÇÕES
4. Até a presente data, a Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial apoiou o desenvolvimento
de 905 ações totais (figura 1) de Proteção Territorial, sendo 323 voltadas à pandemia.

Fonte: ASTEC/CGMT

sei.funai.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controla…
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5. Foram atendidas até o momento 318 Terras Indígenas (total geral de ações), das quais 176 referentes à
prevenção ao COVID-19.
6. As ações de enfrentamento à pandemia realizadas até a presente data podem ser visualizadas com
detalhamento por meio da planilha (2377188).
7. As barreiras e postos de controle de acesso somam um total de 311, instalados em 176 Terras Indígenas
(2377639), seguem algumas ilustrações:
7.1. Barreiras na Terra Indígena Uru Eu Wau Wau/ Estado de Rondônia

7.2 Barreiras nas Terras Indígenas do Pindaré/Estado do Maranhão

DOS RECURSOS FINANCEIROS
8. TOTAIS (11/08/2020)

Fonte: ASTEC/CGMT (Figura 2)

9. COVID-19 (11/08/2020)

sei.funai.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controla…
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Fonte: ASTEC/CGMT (Figura 3)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
10. Apesar do regime excepcional em decorrência da pandemia, razão pela qual houve uma redução dos já
escassos recursos humanos, a CGMT envida esforços para manter suas ações finalísticas reforçadas.
11. Os dados mencionados nesta Informação Técnica serão atualizados semanalmente.

FREDERICO CORREIA DE OLIVEIRA
Coordenador de Prevenção de Ilícitos
Documento assinado eletronicamente por Frederico Correia Oliveira, Coordenador(a), em
12/08/2020, às 10:28, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no
site: h p://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 2376050 e
o código CRC D0B0B425.

Referência: Processo nº 00692.002048/2020-63

SEI nº 2376050

Criado por frederico.oliveira, versão 32 por frederico.oliveira em 12/08/2020 10:28:30.
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CR

Terra Indígena

Município

Aldeia
Val
Camurupim

Marcação
Potiguara

Tramataia
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Breijinho

João Pessoa

Posto de controle de
acesso
Posto de controle de
acesso
Posto de controle de
acesso
Posto de controle de
acesso
Posto de controle de
acesso
Posto de controle de
acesso
Posto de controle de
acesso
Posto de controle de
acesso

Composição

Regime de
Funcionamento

Latitude

Longitude

7 Voluntários

2h

6°43'50,19''

34°56'23,81''

25 Voluntários

2h

6o44'37"

34o56'38"

30 Voluntários

2h

6o45'30"

34o57'42"

16 Voluntários

3h

6o45'19"

34o59'04"

9 Voluntários

1h

6 45'30"

34 57'42"

16 Voluntários

1h

6o46'07"

35o01'27"

10 Voluntários

2h

6o47'53"

35o04'02"

50 Voluntários

2h

6 45'12"
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Tracueira

Marcação

Lagoa Grande

Rio Tinto

Jaraguá

Marcação

Jacaré de São Domingos

Amajari

Araçá

Barreira Sanitária

indígenas

Integral

Amajari

Guariba

Barreira Sanitária

indígenas

Integral

Normandia

Raposa I

Barreira Sanitária

indígenas

Integral

Normandia

Jacarezinho

Barreira Sanitária

indígenas

Integral

Normandia

Coqueirinho

Barreira Sanitária

indígenas

Integral

Pacaraima

Surumu

Barreira Sanitária

indígenas

Integral

Uiramutã

Tabatinha

Barreira Sanitária

indígenas

Integral

Uiramutã

Camará

Barreira Sanitária

indígenas

Integral

Uiramutã

São Mateus
Contão

Barreira Sanitária
Não há

indígenas

Integral

Pacaraima

Boca da Mata

Barreira Sanitária

indígenas

Integral

Boa Vista

Campo Alegre

Barreira Sanitária

indígenas

Integral

Boa Vista

Serra da Moça

Barreira Sanitária

indígenas

Integral

Funai

Integral

Funai e Exército

Integral

Araçá

Raposa Serra do Sol

São Marcos
Serra da Moça

Apiaú
Herebe
Xexena

Base de Proteção
Etnoambiental
Base de Proteção
Etnoambiental
Não há
Não há
Não há

Raimundão

Raimundão

Barreira Sanitária

indígenas

Integral

Barata/Livramento

Barata

Barreira Sanitária

indígenas

Integral

BAPE Ajarani

Roraima
Yanomami

BAPE Walo Pali

Total

8

B. da Traição

Potiguara de Montemor

Jacaré de São Domingos

Tipo de Controle

o

o

03 35'
06,35999''
03 37'
05,12549'
03 48'
24,52288''
03 47'
45,99960''
03 37'
34,41720''
04 14'
49,16752''
04 29'
30,22068''
03 59'
44,29383''

04 20'
54,88974''
03 13'
39,08272''
03 46'
08,82200''

o

o

35 02'57"
-61 06' 49,68475''
'61 11' 26,31873''
60 05' 10,72724''
59 44' 02,19840''
59 58' 29,12520''
60 30' 36,73411''
60 15' 45,71676''
60 10' 26,84739''

04 20' 54,88974''
60 32' 37,07458''
61 20' 08,60347''

2° 00'42.94"N

61° 28'16.96"O

2º 41' 03.2''

61º 51' 48.6"

Integral
02 52'
28,61949''
03 16'
23,35160''

61 17' 14,68106''
61 04' 23,01023''

25
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60° 25'06.27"O

Desativada

2° 29'50.89"N

62° 53'35.27"O

Desativada
Semanal 8h às 18h

3° 07'33.60"N

62° 25'53.65"O

Boqueirão

Barreira Sanitária

indígenas

Integral

Pium

Pium/Tabaio

Barreira Sanitária

indígenas

Integral

Cajueiro

Garagem

Barreira Sanitária

indígenas

Integral

BAPE Pirititi

Barreira Sanitária

BAPE Serra da Estrutura

Barreira Sanitária

Pirititi

Nordeste I

Em atividade

03 17'
17,79276'
03 24'
43,21129''
03 13'
44,97829''
0° 03'05.70"N

Boqueirão

Yanomami

Rorainópolis
Barcelos,Santa Isabel do
Rio Negro,São Gabriel
da Cachoeira,Alto
Alegre,Mucajaí,Caracara
í,Iracema
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Yanomami
Caiçara/Ilha de São Pedro

Porto da Folha

BAPE Kore-Korema
Ilha de São Pedro

Barreira Sanitária
Barreira Sanitária

Kariri-Xocó

Porto Real do Colégio

Kariri-Xocó

Barreira Sanitária

Tingui-Botó

Feira Grande

Tingui-Botó

Barreira Sanitária

Prefeitura, Funai,
Sesai e Indígenas

Semanal 8h às 18h

Kambiwá

Ibimirim

Tear

Barreira Sanitária

Funai, Sesai e
Indígenas

Semanal 8h às 18h

Xukuru-Kariri

Palmeira dos Índios

Barreira móvel, com estrutura
itinerante, montada a cada semana
em uma das aldeias da TI

Barreira Sanitária

Funai, Sesai e
Indígenas

Semanal 8h às 18h

Kapinawá

Buíque

Todas

Controle de Acesso

Funai e Indígenas

Diariamente

Karapotó

São Sebastião

Plaki-ô

Controle de Acesso

Indígenas

Diariamente

Xucuru

Pesqueira

Restrição de acesso

Indígenas e
Prefeitura

s/inf

Aconã

Traipu

Restrição de acesso

Indígenas

Portão

Cominidade
Indígena, em
parceria com
PM/PE, SESAI,
Prefeitura e FUNAI

Integral

Portão

Cominidade
Indígena, em
parceria com
PM/PE, SESAI,
Prefeitura e FUNAI

Integral

Aconã

Cabropó

Ilha da Assunção

Orocó

Porto Apolênio Sales
Ilha da Tapera
São Félix

Sesai e indígenas
Funai, Sesai e
Indígenas

Semanal 8h às 18h

Truká

10.1774'S

'61 17' 17,77790''
61 05' 56,48468''
60 41' 37,68118''

36.8397'O

13

Baixo São
Francisco
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Atikum

Carnaubeira da Penha

Pankararu

Jatobá
Petrolândia
Tacaratu

Entre Serras

Petrolândia
Tacaratu
São Félix do Xingu

Trincheira Bacajá
Anapu

Centro Leste do
Pará
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Cachoeira Seca

Altamira

Zoe

Óbidos
Altamira
Senador José Porfírio
Medicilândia
Brasil Novo
Altamira
Uruará

Koatinemo

Arara
Madeira

Placas de sinalização

Bom jesus
Jacaré
Boa Vista
Chapada
Caldeirão 1
Sede
Samambaia
Jatobá
Lagoa Cercada
Casa de Telha
Caxiado
Agreste
Carrapateira
Espinheiro
Olho D'Água
Baixo do Lero
Piancó

12
Barreira Sanitária

12 Indígenas
1 Profissional da
Saúde

Barreira Sanitária
175 Indígenas
Barreira Sanitária
10 Proffisionais da
Barreira Sanitária
saúde
Barreira Sanitária
196 Indígenas
Barreira Sanitária
6 Profissionais da
Barreira Sanitária
saúde
Barreira Sanitária
Posto de controle de
6 Vigilantes
Base Operacional Trincheira Bacajá
acesso
Posto de controle de
Posto de Vigilância Tuerê
6 Vigilantes
acesso
Posto de controle de
Posto de Vigilância Anapu
6 Vigilantes
acesso
27 Profissionais
(Funai, SESPA,
SEMAS, Associação
de Moradores e
EB)

Porto da Maribel – acesso para TIs
(Cachoeira Seca, Xipaya e Kuruaya)e
Unidades deConservação (Resex Rio
Iriri, Resex Riozinho do Anfriso e
ESEC Terra do Meio)
BAPE Zo'é

12h

24h

24h
Permanentes com
revezamento Quizenal
Permanentes com
revezamento Quizenal
Permanentes com
revezamento Quizenal

31/07 a 14/08

Barreira Sanitária

BAPE Koatinemo

08°17'.68"S

38°44'38.81"O

91.75013
9111673
9174310
9103004
9151874
9087221
9106233

38236534
38166558
38157512
38176193
38123998
38165353
38260519

5.17913

51.00146

4.31971

51.00043

3.85208

51.34744

4.3772

53.6483

0° 19'43.14"S

55° 50'07.75"O

3° 45'28.00"S

52° 30'22.60"O

3° 36'01.13"S

53° 14'16.70"O

Em atividade
BAPE Transamazônica
Aldeias com acesso terrestre

Buriti/Nova Buriti

Barreira Sanitária

300 indígenas,
aproximadamente,
em regime de
revezamento,
incluindo membros
das duas aldeias

24h

20°51'41"S

55°10'9"W

7

Dois Irmão do Buriti
André/Recanto/Olho d'Água

Barreira Sanitária

Oliveira/Barreirinho

Barreira Sanitária

Água Azul

Barreira Sanitária

Buriti
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Controle de Acesso
Controle de Acesso

Cabeceira/Taboquinha/ Água Branca

Barreira Sanitária

45 indígenas,
aproximadamente,

Brejão

Barreira Sanitária

20 indígenas,
Das 3 às 18 horas, sendo
aproximadamente, que o portão de acesso
em regime de
permanece fechado fora
revezamento
desse horário

Acesso ao antigo Distrito de Taunay

Barreira Sanitária

Estrada de acesso à TI

Barreira Sanitária

Estrada de acesso à Aldeia
Cachoeirinha

Barreira Sanitária

Entrada da Aldeia Mãe Terra

Barreira Sanitária

Entrada da Aldeia Moreira

Barreira Sanitária

Entrada da Aldeia Passarinho

Barreira Sanitária

Entrada da Aldeia Boa Esperança

Barreira Sanitária

Estrada de acesso à TI

Barreira Sanitária

Entrada da Aldeia São João

Barreira Sanitária

Entrada da Aldeia Tomazia

Barreira Sanitária

Entrada da Aldeia Barro Preto

Barreira Sanitária
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Miranda

Lalima

Kadiwéu

Porto Murtinho

Das 6 às 18 horas, sendo
que o portão de acesso
permanece fechado fora
desse horário

Nova Tereré
Nova Nascente

Aquidauana

Pilad Rebuá

12 equipes de 15
indígenas, em
regime de
revezamento

Barreira Sanitária

Nioaque

Cachoeirinha

Das 6 às 16h30, sendo que
o portão de acesso
Das 6 às 24 horas, sendo
que o portão de acesso
permanece fechado fora
desse horário

Tereré

Campo Grande

Limão Verde

70 indígenas,
aproximadamente,
9 equipes de 10
indígenas, em
regime de
revezamento

Barreira Sanitária

Buritizinho

Taunay-Ipegue

Das 6 às 18 horas, sendo
que o portão de acesso
permanece fechado fora
desse horário.

Córrego do Meio
Sidrolândia

Nioaque

4 equipes de 12
indígenas, em
regime de
revezamento,
incluindo membros
das três aldeias

14 equipes de 12
indígenas, em
revezamento.

24h

20°51'9"S

55°12'17"W

20°48'43"S

55°11'52"W

20°52'21"S

55°11'48"W

20°51'58"S

55°10'11"W

20°'56"20S

54°58'27"W

21º9’57”S

55º46’43”W

24h
24h

24 indígenas,
aproximadamente,
20 indígenas,
aproximadamente,
20 indígenas,
aproximadamente,
20 indígenas,
aproximadamente,
40 indígenas,
aproximadamente,
20 indígenas,
aproximadamente,
20 indígenas,
aproximadamente,
20 indígenas,
aproximadamente,
10 indígenas, em
regime de
40 indígenas, em
regime de
10 indígenas,

24 horas

Das 6 às 20 horas, sendo
que o portão de acesso
Das 6 às 20 horas, sendo
que o portão de acesso
Das 6 às 20 horas, sendo
que o portão de acesso
Das 6 às 20 horas, sendo
que o portão de acesso
Das 4 às 21 horas, sendo
que o portão de acesso
Das 6 às 20 horas, sendo
que o portão de acesso
Das 6 às 18 horas, sendo
que o portão de acesso
Das 6 às 18 horas, sendo
que o portão de acesso
Das 7 às 19 horas, sendo
que o portão de acesso
Das 5 às 24 horas, sendo
que o portão de acesso
Das 6 às 18 horas, sendo

21
21º8’35”S

55º43’20”W

20º17’37”S

56º4’40”W

20º21’22”S

55º43’13”W

20º13’2”S

56º18’13”W

20º13’41”S

56º16’47”W

20º14’53”S

56º21’58”W

20º15’18”S

56º22’14”W

20º15’28”S

56º21’19”W

20º32’57”S

56º16’54”W

21º3’2”S

56º55’0”W

20º49’24”S

57º14’27”W

20º43’35”S

57º20’49”W

Entrada da Aldeia Barro Preto

Maranhão
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Médio Purus

Barreira Sanitária

20º43’35”S

57º20’49”W

3° 29'48.84"S

46° 25'05.72"O

aproximadamente, que o portão de acesso
85 indígenas,
Das 6 às 22 horas, sendo
20º25’23”S
56º57’42”W
Entrada da Aldeia Alves de Barros
Barreira Sanitária
aproximadamente, que o portão de acesso
20º23’40”S
56º57’42”W
Entrada da Aldeia Campina
Barreira Sanitária
15 indígenas,
Das 5 às 22 horas, sendo
Aldeia Uberaba (ação de vigilância Posto de controle de
15 indígenas,
Uma ronda fluvial por dia. 17º34’37.09”S 57º44’34.93”W
fluvial)
acesso
aproximadamente,
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Guató

Corumbá

Arariboia
Awa

Governador Newton

BAPE Sul

Caititu

Lábrea

Novo Paraíso/Boa Vista / Açaizal/
Tucumã/Nova Esperança 2

Barreira Sanitária

Hi Merimã

Lábrea

BAPE Canuaru

Posto de controle de
acesso

Água Preta/Inari

Pauini

Aldeia Mipiri

Posto de controle de
acesso

Camadeni

Pauini

Aldeia Nova

Posto de controle de
acesso

Catipari/mamoria

Pauini

Aldeia São Benedito/ Aldeia Kakory

Posto de controle de
acesso

Peneri/Tacaquiri

Pauini

Aldeia Boa União/Aldeia Cachoeira

Posto de controle de
acesso

Seruini/Marienê

Pauini

Aldeia Bom Jesus

Posto de controle de
acesso

Kapira/Kankoty

Pauini

Aldeia São Benedito

Posto de controle de
acesso

Lago do Manissuã

Tapauá

Manissuã/Kapanã/abacaba

Posto de controle de
acesso

Deni e Zuruahá

Tapauá

Base Zuruahá

Barreira Sanitária

Tapauá
Lábrea

BAPE Piranha

Barreira Sanitária

6° 49'47.71"S

65° 10'4.01"O

Hi Merimã

Barreira Sanitária
Barreira Sanitária

6° 35'43.18"S
7° 26'56.10"S

65° 48'35.81"O
65° 54'45.60"O

Rio Branco

Alta Floresta

BAPE Suruwahá
BAPE Jeruã
Bom Jesus
Morada Nova
Tucuma

Barreira Sanitária

03 guarda
municipais e 02
indigenas
01 servidor da
FUNAI, 04
indigenas
15 indígenas,
aproximadamente,
em regime de
revezamento
15 indígenas,
aproximadamente,
em regime de
revezamento
10 indígenas,
aproximadamente,
em regime de
revezamento
15 indígenas,
aproximadamente,
em regime de
revezamento
15 indígenas,
aproximadamente,
em regime de
revezamento
15 indígenas,
aproximadamente,
em regime de
revezamento
02 servidores da
FUNAI e 04
colaboradores
01 servidor da
FUNAI 04 indigenas

6

Houve barreira de março à
7°17'10.77"S
Maio

64°47'16.45"W

24 horas

7° 25'5"S

65° 34' 3" W

Uma ronda fluvial por dia.

7°40'2.07"S

66°56'50.08"W

Uma ronda fluvial por dia.

7°20'9.67"S

66°49'44.31"W

Uma ronda fluvial por dia.

7°49'59.72"S

67°9'0.44"W

Uma ronda fluvial por dia.

8° 7'28.85"S

67°15'5.93 W

Uma ronda fluvial por dia.

7°55'36.29"S

66°51'17.69W

Uma ronda fluvial por dia.

7°49'59.72 S

67° 9'0.44 W

Permaneceu por 15 dias
no mês de Abril

5° 47'27.49"S

64°33'45.69" W

24 horas

6° 35' 43" S

65° 48' 34" W

6h às 18h

11°59'34.51"S

2

62°26'11.99"O

12

Massaco
Rio Omerê
Tanaru

Anexo 6. Barreiras Sanitárias 10.08 (2063274)

Piripkura
Kawahiva do Rio Pardo

Alta Floresta
D´Oeste,São Francisco
do Guaporé
Chupinguaia,Corumbiar
a
Chupinguaia,Parecis,Pim
enteiras do
Oeste,Corumbiara
Colniza,Rondolândia
Colniza

BAPE Massaco

Barreira Sanitária

Em atividade

12° 28'23.36"S 62° 10'47.83"O

BAPE Omerê

Barreira Sanitária

Em atividade

12° 49'24.64"S 61° 05'30.96"O

BAPE Tanaru

Barreira Sanitária

Em atividade

12° 38'16.02"S 61° 21'07.17"O

BAPE Piripkura
BAPE Kawahiva

Barreira Sanitária
Barreira Sanitária

Em atividade
Em atividade

9° 47'14.82"S
9° 19'43.04"S

60° 55'40.47"O
59° 59'13.34"O

Ji-Paraná

9

Uru-Eu-Wau-Wau

Amapá e Norte
do Pará

Uaçá
Waiãpi

Alvorada
D´Oeste,Governador
Jorge Teixeira,Campo
Novo de
Rondônia,Mirante da
Serra,São Miguel do
Guaporé,Cacaulândia,C
osta
Marques,Jaru,GuajaráMirim,Seringueiras,Nov
a Mamoré,Monte Negro
Oiapoque
Pedra Branca do
Amapari
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Rondolândia

Ministro Andreazza

Sete de Setembro
Cacoal

Cacoal

BAPE Bananeiras

Barreira Sanitária

BAPE Cautário
Manga

Barreira Sanitária
PCA

Pinoty

PCA

Sete de Setembro
Apoena
Meirelles
Payamah
Panang
Gaxip
Matera
Paiter
Central
Iratana
Tikã
Lobó
Lapetanha
Joaquim
Amaral
Nabekolabakiba
Mauíra
Placa
Nova Paiter
Gabgir
Nova Canaã
Kabaney
Betel
Garrereh

4 Indígenas
Indígenas
Revezamento

Em atividade

11° 39'24.52"S 63° 00'51.84"O

Desativada
24h

11° 43'46.21"S 63° 52'48.77"O
3°43'52.410"N
51°46'141"W

24h

01°03'37"N

52°29'53"W

Barreira Sanitária
Móvel

Indígenas
Funai

Seg. a Qui

10°50'55.84"S
10°48'47.46"S

61°24'52.09"O
61°24'25.57"O

Barreira Sanitária
Móvel

Indígenas
Funai

Seg. a Qui

11° 1'39.04"S
11° 5'58.29"S

61°24'44.57"O
61°24'33.27"O

Barreira Sanitária
Móvel

Indígenas
SESAI
FUNAI

Seg. a Qui

11° 6'14.17"S
11° 6'31.31"S
11°13'15.07"S
11°14'11.26"S
11°13'8.74"S

61°21'36.72"O
61°20'6.14"O
61°17'52.22"O
61°15'47.55"O
61°11'8.18"O

2

8

Controle de Acesso

Indígenas
Funai

Diariamente

10°58'57.64"S
10°57'22.12"S

60°56'50.94"O
60°55'29.85"O

Espigão d'Oeste
Roosevelt

Parque Aripuanã

Vilhena

Anexo 6. Barreiras Sanitárias 10.08 (2063274)

Rio Mequéns

Alto Alegre

Kwazá do Rio São Pedro

Parecis

Roosevelt
14 de Abril
Capitão
Cardoso
Pingo d'Água
Flor da Serra
Sapecado

Barreira Sanitária
Fixa e Móvel

SESAI
FUNAI
Indígenas

Semanalmente

11°29'22.80"S
11°21'26.58"S
11°6'3.13"S

60°27'58.90"O
60°40'15.01"O
60°45'8.47"O

Ponte Tenente Marques

Barreira Sanitária
Móvel

Indígenas
Funai

Seg. a Qui

11°38'21.00"S

60°27'5.00"O

Controle de Acesso

Indígenas
Funai

Diariamente

12°32'49.06"S

61°36'53.00"O

Controle de Acesso

Indígenas
Funai

Diariamente

12°21'26.13"S

61°21'19.84"O

Noventa
Kwaí
Tsupipary
Baixa Verde
Dois irmãos
São Pedro
Água limpa

DR. Pedrinho e
Itaiópolis

Bugio

Posto de Vigilância
Indígena (de
controle de acesso)

4 Indígenas

26°44.581'S

49°39.414'O

Vitor Meireles

Coqueiro

Posto de Vigilância
Indígena (de
controle de acesso)

4 Indígenas

26°46.491'S

49°46.400'O

Koplang

Posto de Vigilância
Indígena (de
controle de acesso)

4 Indígenas

26°53.244'S

49°40.556'O

Palmeirinha

Posto de Vigilância
Indígena (de
controle de acesso)

4 Indígenas

26°53.082'S

49°41.421'O

Plipatol

Posto de Vigilância
Indígena (de
controle de acesso)

4 Indígenas

26°53.821'S

49°40.355'O

Posto de Vigilância
Indígena (de
controle de acesso)

Instalação de
guarita e portão
para controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade

27°22'45.63"S

48°55'45.28"O

Ibirama-Laklãnõ
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José Boiteux

Águas Claras/Major Gercino

Major Gercino/SC

Vy’a Porã

Anexo 6. Barreiras Sanitárias 10.08 (2063274)

Ygua Porã (Amâncio)

Biguaçu/SC

Yvy Ju Miri

Posto de Vigilância
Indígena (de
controle de acesso)

Canelinha/ Rio da Dona

Canelinha/SC

Tava’i

Posto de Vigilância
Indígena (de
controle de acesso)

M'Biguaçu

Biguaçu/SC

Tekoá Porã

Posto de Vigilância
Indígena (de
controle de acesso)

Itaty

Posto de Vigilância
Indígena (de
controle de acesso)

Yakã Porã

Posto de Vigilância
Indígena (de
controle de acesso)

Massiambu

Posto de Vigilância
Indígena (de
controle de acesso)

Morro dos Cavalos
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Palhoça/SC

Massiambu

Litoral Sul

Cachoeira dos Inácios

Imaruí/SC

Marangatu

Posto de Vigilância
Indígena (de
controle de acesso)

Instalação de
guarita e portão
para controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Instalação de
guarita e portão
para controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Instalação de
guarita e portão
para controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Instalação de
guarita e portão
para controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Instalação de
guarita e portão
para controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Instalação de
guarita e portão
para controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Instalação de
guarita e portão
para controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade

27°21'31.66"S

48°46'14.48"O

27°17'21.14"S

48°44'17.44"O

27°27'48.78"S

48°38'35.99"O

27°48'15.24"S

48°38'14.37"O

27°46'18.40"S

48°38'4.34"O

27°49'24.77"S

48°39'0.82"O
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28°10'56.72"S

48°47'38.34"O

Posto de Vigilância
Indígena (de
controle de acesso)
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Piraí

Araquari/SC

Piraí

Morro Alto

São Francisco/SC

Yvy Yvate

Posto de Vigilância
Indígena (de
controle de acesso)

Yvapuru

Posto de Vigilância
Indígena (de
controle de acesso)

Jaboticabeira

Posto de Vigilância
Indígena (de
controle de acesso)

Pindoty

Posto de Vigilância
Indígena (de
controle de acesso)

Pindoty - Gleba Conquista

Jataity

Posto de Vigilância
Indígena (de
controle de acesso)

Tarumã

Tarumã

Posto de Vigilância
Indígena (de
controle de acesso)

Pindoty

Araquari/SC / Barra do
Sul/SC

Instalação de
guarita e portão
para controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Instalação de
guarita e portão
para controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Instalação de
guarita e portão
para controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Instalação de
guarita e portão
para controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Instalação de
guarita e portão
para controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Instalação de
guarita e portão
para controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Instalação de
guarita e portão
para controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade

26°26'47.44"S

48°49'21.59"O

26°17'8.44"S

48°39'39.54"O

26°23'37.88"S

48°42'30.44"O

26°23'37.00"S

48°42'57.64"O

26°26'2.68"S

48°43'6.02"O

26°23'44.04"S

48°39'3.32"O

26°28'3.44"S

48°44'43.58"O
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Reta

São Francisco do Sul/SC

Yvy Ju

Posto de Vigilância
Indígena (de
controle de acesso)

Garuva

Garuva/SC

Yakã Porã

Posto de Vigilância
Indígena (de
controle de acesso)

Tremembé da Barra do Mundaú

Itapipoca

Entrada TI Aldeia Buriti

Barreira Sanitária

Instalação de
guarita e portão
para controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
Instalação de
guarita e portão
para controle de
circulação de
pessoas pela
própria
comunidade
6 grupos

Tremenbé de Queimadas

Caucaia

Entrada Reserva Indígena

Barreira Sanitária

20 Indígenas

Nordeste II
Reserva Indígena Taba dos Anacé

Minas Gerais e
Espírito Santo

Acaraú

Entrada aldeia Queimadas

Barreira de Controle
de acesso

Diurno 12h

48°35'47.71"O

26° 4'27.90"S

48°52'16.84"O

-31780

-394638

-3696194

38714291

3
-3084466

40025296

Tupiniquim
Maxacali
Xacriabá
Krenak

12

Barreira Sanitária
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Estirão do Piraí
Barreirinha

Repartimento
Maués

Nova Olinda no Norte
Cunhã-Sapucaia

Posto de controle de
acesso
Barreira Sanitária

Boca do Rio Canumã

Coatá-Laranjal

Posto de controle de
acesso
Posto de controle de
acesso

Andirá-Marau

Manaus

Barreira
Desativada

Preferenciamente
6h às12h
12h às 18h
18h às 22h

26°14'21.97"S

Boca do Rio Igapó Açu

Recreio/São Félix

Autazes

Boca da Estrada Manaus

Itixi-Mitare e Lago do Ayapuá

Beruri

Boca do Paraná do Lago Ayapuá

Posto de controle de
acesso
Posto de controle de
acesso
Posto de controle de
acesso
Posto de controle de
acesso
Posto de controle de
acesso

DSEI - 3
Funai - 1
PM - 3
Funai - 1
PM - 3
Funai - 2
Marinha
PM - 3
Funai - 1
DSEI - 3
Funai - 1
PM - 3
Funai - 2
Marinha
PM -3
Funai - 1
PM -3
Funai - 1
PM -3
Funai - 1
PM -3
Funai - 1

Quinzenal

3° 12´3.49”

57° 6´12.83”

Quinzenal

3° 12´3.49”

57° 6´12.83”

Decenal

3° 12´3.49”

57° 6´12.83”

Quinzenal

3° 12´3.49”

57° 6´12.83”

Quinzenal

3° 40´52”

3°41'24"
87°32'24

Decenal

4° 23´40"

59° 05´00"

11
Quinzenal

4° 02´ 26"

59° 05´00"

Quinzenal

4° 23´40"

59° 58´12"

Quinzenal

3° 32´45"

59° 11´43"

Quinzenal

4° 26

´52"

62° 06´29"

Waimiri-Atroari

Cuiabá

Anexo 6. Barreiras Sanitárias 10.08 (2063274)

Xavante

Presidente
Figueiredo,Urucará,Nov
o Airão,São João da
Baliza,Rorainópolis

Sararé

BAPE Waimiri-Atroari

Barreira Sanitária

3
Posto de controle de
acesso
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14°12'12,36"

54°03'23,40"

Semanal

15°31'12,72"

52°57'01,44"

Semanal

14°31'18,84"

52°53'24,36"

Semanal

14°31'18,84"

53°30'22,32"

14°33'16,56"

53°13'49,08"

Quinzenal 7h as 18h

4,2617

69,9443

Semanal 7h às 18h

4,3818

-69,9957

19 Indígenas

Plantão de 12h
Revezamento individual

3,3939

64,6362

Posto de controle de
acesso

21 Indígenas

Plantão de 12h
Revezamento individual

3,4032

64,614

Barreira da Missão do Meio

Posto de controle de
acesso

20 Indígenas

Plantão de 12h
Revezamento individual

3,3999

64,5267

Batel

Posto de controle de
acesso

20 Indígenas

Plantão de 12h
Revezamento individual

3,3966

64,6317

18 Indígenas

Semanal 7h às 18h

4,0416

69,5246

12 Indígenas

Semanal 7h às 18h

3,5893

69,3846

6 Indígenas

Diário apenas Diuerno

6 Indígenas

Diário apenas Diuerno

3,4786

64,6324

10 Indígenas

Diário apenas Diuerno

1,8187

65,6253

6 Indígenas

Diário apenas Diuerno

2,8421

65,8712

6 Indígenas

Quinzenal 7h as 18h

3,4586

68,9275

8 Indígenas

Diário apenas Diuerno

3,3516

64,6417

5 Indígenas

Diário apenas Diuerno

3,3562

64,638

TI São Marcos

Marechal Rondon

Paranatinga

Alvorada

Chão Preto

Campinápolis

Água Cristal

Ubawawe

Santo Antônio do Leste

Pedra Branca

Parabubure

Campinápolis

São Gabriel

Tukuna Umariaçu

Tabatinga

Umariaçú I

Barreira Sanitária

Tikuna de Santo Antônio

Benjamin Constant

Filadélfia

Posto de controle de
acesso

Barreira da Missão de Cima

Posto de controle de
acesso

Barreira da Missão de Baixo

Posto de controle de
acesso
Posto de controle de
acesso
Posto de controle de
acesso

5

Tefé

Tabatinga

Belém do Solimões

São Paulo de Olivença

Campo Alegre

Évare I

Reivindicada

Severino
Tefé

Reivindicada

Projeto Mapi

Maraã Urubaxi

São Francisco
Maraã

Reivindicada

Reivindicada

6 Indígenas
Funai
Município
6 Indígenas
Funai
3 Indígenas
Funai
3 Indígenas
Funai
Município
Indígenas
16 Indígenas
12 Sesai
15 indígenas

Semanal

Barra do Garças

Alto Solimões

60° 31'21.00"O

Barreiras Móveis

São Marcos

Barreira da Missão

0° 51'15.80"S

Patauá
São Paulo de Olivença

Santa Maria da Colônia

Tefé

Boará

Tefé

Boarazinho

Posto de controle de
acesso
Posto de controle de
acesso
Posto de controle de
acesso
Posto de controle de
acesso
Posto de controle de
acesso
Posto de controle de
acesso
Barreira Sanitária
Posto de controle de
acesso
Posto de controle de
acesso

18

Estrela da Paz
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Vale do Javari
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Sul da Bahia

Tefé

Porto Praia

Tefé

Boará de Cima

Jutaí

Bugaio

Vale do Javari

Jutaí,São Paulo de
Olivença,Atalaia do
Norte,Benjamin
Constant

10 Indígenas
Funai
SESAI
PM
Marinha
Funai
SESAI
PM
EB

Semanal 7h às 18h

2,8216

66,8989

Misto

4°27'26.8"

71°18'18.8"

Misto

5°16'14.0"
5°39'37.0"
5°4408.8"

72°51'36.5"
72°57'45.8"
72°58'28.6"

Hobana
Remancinho

Barreira de Controle
de acesso

Funai
Indígenas

Diurno

6°16'19.1"

70°37'58.0"

Jarinal

Barreira de Controle
de acesso

Indígenas

Diurno

5°48'11.1"

69°27'01.0"

Maronal

Barreira de Controle
de acesso

Indígenas

Diurno

6°36'59.6"

72°43'03.2"

BAPE Ituí/Itaquai

Barreira Sanitária

Funai
Força Nacional
SESAI

Misto

4°39'2.3"S

70°15'29.1"W

BAPE Curuça

Barreira Sanitária

BAPE Quixito

Barreira Sanitária

BAPE Jandiatuba
BAPE Figueiredo

Barreira Sanitária
Barreira Sanitária
Posto de controle de
acesso
Posto de controle de
acesso
Posto de controle de
acesso
Posto de controle de
acesso
Posto de controle de
acesso
Posto de controle de
acesso

Prado

Pau Brasil

Boca da Mata
Porto Seguro
Barra Velha

Iraí/RS

Diário apenas Diuerno

64,5473

Barreira Sanitária
Móvel

Itaju do Colonia e Bahetá

TI Kaingang de Iraí

8 Indígenas

3,4105

Soles
Tinta e Um
Lobo

Agua Vermelha e Ourinho

Barra velha

Diário apenas Diuerno

Barreira Sanitária
Móvel

Tibá

Caramuru

10 Indígenas

São Luís
Lago Grande

Cumuruxatiba
Comexatibá

Posto de controle de
acesso
Posto de controle de
acesso
Posto de controle de
acesso

Ponto de acesso à TI via RS-324

Em atividade

4° 27'57.20"S

71° 22'46.10"O

Apoio - Uso Intemitente 4° 30'22.82"S

70° 30'21.97"O

Em atividade
Em atividade

4° 51'47.09"S
4° 40'53.57"S

10

69° 46'25.08"O
70° 46'11.20"O

Indígenas

Diurno

17° 7'24.91" S

39°12'24.40"W

Indígenas

Diurno

17° 6'26.70" S

39° 13'39.94w

Indígenas

Diurno

15°20'49.51"S

39°40'37.50"w

Indígenas

Diurno

15°9'38.78"S

39°44'4.73W

Indígenas

Diurno

16°50'6.88"S

39°10'15.92"w

Indígenas

Diurno

16°28'46.31"S

39°5'7.33" W

Diariamente, entre 8h e
00h

27º19'83,81''S

53°23'17,21''W

8

12 Kaingang
divididos em 03
equipes em
Posto de controle de
sistema de
acesso
revezamento por
turnos, com 04
integrantes cada
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TI Nonoai/Rio da Várzea (Povo
Kaingang)

Liberato Salzano/RS

TI Kanhgág Ty Goj/Rio dos
Índios (Povo Kaingang)

Vicente Dutra/RS

Aldeia Kaingang Goj Veso

Iraí/RS

09 Kaingang
divididos em 03
equipes em
sistema de
Ponto de acesso à TI via estrada que
revezamento por
parte do Distrito Pinhalzinho
Posto de controle de
Seg.-Sex. entre 8h e 18h;
27°48'60,59''S
dia, com 03
(exterior da TI, Liberato Salzano/RS)
acesso
Sáb.-Dom. Entre 8h e 00h
integrantes cada
e corta a TI até a Aldeia
(apoio da FUNAI na
aquisição de
materiais
necessários)
Obstáculos no acesso à
Aldeia (cerca de arame e
placas de sinalização) 24h
Ponto de acesso à Aldeia via Linha Posto de controle de
por dia. Entrada na Aldeia 27°16'96,73''S
Bilibio (TI ainda não regularizada)
acesso
apenas mediante
identificação junto à
liderança.
Obstáculos no acesso à
Aldeia (cerca de arame e
placas de sinalização) 24h
Ponto de acesso à Aldeia via BR-386 - Posto de controle de
por dia. Entrada na Aldeia 27°13'26.34"S
Km 04
acesso
apenas mediante
identificação junto à
liderança.
Ponto de acesso ao Setor Pedra Lisa

Tenente Portela/RS
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TI Guarita (Povo Kaingang)

Redentora/RS

Aldeia Kaingang Van Ká - Lami

Aldeia Kaingang Fag Nhin Lomba do Pinheiro

53°09'09,31''W

53°40'72,02''W

53°18'50.28"W

Barreira Sanitária

Kaingang e SESAI

Diurno

27°37'32,54''S

53°74'04,34''W

Barreira Sanitária

Kaingang e SESAI

Diurno

Não disponível

Não disponível

Barreira Sanitária

Kaingang e SESAI

Diurno

27°44'02,69''S

53°70'67,40"W

Barreira Sanitária

Kaingang e SESAI

Diurno

Não disponível

Não disponível

Barreira Sanitária

Kaingang e SESAI

Diurno

27°53'28,58"S

53°66'57,02"W

Portão de entrada da Aldeia (Estrada Posto de controle de
Armando Inácio da Silveira, s/n)
acesso

02 Kaingang

Diurno

30°13'49.5"S

51°03'32.0"W

Portão de entrada da Aldeia (Estrada
Posto de controle de
Joao de Oliveira Remiao, 9105,
acesso
Parada 25)

03 Kaingang em
sistema de
revezamento

Diurno (à noite,
fechamento dos portões
no acesso à Aldeia)

30°08'39.1"S

51°05'02.9"W

Posto de controle de
acesso

03 Kaingang em
sistema de
revezamento

Diurno (à noite,
fechamento dos portões
no acesso à Aldeia)

27°53'28,58"S

53°66'57,02"W

Ponto de acesso ao Setor Linha
Esperança via RS-330
Ponto de acesso ao Setor KM-10 via
RS-330
Ponto de acesso ao Setor Pau Escrito
via RS-330
Ponto de acesso ao Setor São João
do Irapua via RS-330

Portão de entrada da Aldeia

-

Portões no acesso à Aldeia
permanentemente
fechados. Entrada na
30°10'45.3"S
Aldeia apenas mediante
identificação junto à
liderança.

-

Portões no acesso à Aldeia
permanentemente
fechados. Entrada na
30°14'22.3"S
Aldeia apenas mediante
identificação junto à
liderança.

51°08'02.3"W

-

Portões no acesso à Aldeia
permanentemente
fechados. Entrada na
29°12'02.9"S
Aldeia apenas mediante
identificação junto à
liderança.

51°19'44.1"W

-

Portões no acesso à Aldeia
permanentemente
fechados. Entrada na
29°46'04.3"S
Aldeia apenas mediante
identificação junto à
liderança.

51°05'47.2"W

-

Portões no acesso à Aldeia
permanentemente
fechados. Entrada na
29°40'30,38''S
Aldeia apenas mediante
identificação junto à
liderança.

52°7'50.80"W

-

Portões no acesso à Aldeia
permanentemente
fechados. Entrada na
29°33'15.7"S
Aldeia apenas mediante
identificação junto à
liderança.

51°53'49.4"W

-

Portões no acesso à Aldeia
permanentemente
fechados. Entrada na
29°28'49.6"S
Aldeia apenas mediante
identificação junto à
liderança.

51°59'48.1"W

Porto Alegre/RS
Aldeia Polidoro Charrua Lomba do Pinheiro

Portão de entrada da Aldeia (Estrada Posto de controle de
São Caetano, 1000)
acesso

Passo Fundo
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Aldeia Kaingang Kómág Belém Novo

Aldeia Kaingang Pó Nãhn Mág Santa Rita

Aldeia Kaingang Por Fi Gá
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Aldeia Kaingang Pó Mág

Aldeia Kaingang Jamã Ty Tãnh

Aldeia Kaingang Fosá

Portão de entrada da Aldeia (Estrada Posto de controle de
Augusto dos Anjos, 2715)
acesso

Farroupilha/RS

São Leopoldo/RS

Tabaí/RS

Estrela/RS

Lajeado/RS

Portão de entrada da Aldeia (Estrada Posto de controle de
Linha Julieta, 654-690)
acesso

Portão de entrada da Aldeia (Estrada Posto de controle de
do Quilombo, 1015)
acesso

Portão de entrada da Aldeia (BR-386 - Posto de controle de
KM 383)
acesso

Portão de entrada da Aldeia (BR-386 - Posto de controle de
KM 360)
acesso

Portão de entrada da Aldeia (RS-130, Posto de controle de
KM 67)
acesso

51°04'03.7"W

21

Aldeia Kaingang Goj Jur
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Aldeia Kaingang Tijuco Preto

Passo Fundo/RS

Mato Castelhano/RS

Portão de entrada da Aldeia (Rua
Humberto de Campos, 167)

Portão de entrada da Aldeia (via BR- Posto de controle de
285)
acesso

Aldeia Kaingang Mato
Castelhano II

Mato Castelhano/RS

Barão de Antonina

São Jerônimo da Serra-PR

Barão de Antonina

Pinhalzinho

Tomazina

Pinhalzinho

Laranjinha

Santa Amélia-PR

Laranjinha

Ywyporã

Abatiá-PR

Ywyporã

Boa Vista

Laranjeiras do Sul
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Mangueirinha

Rio das Cobras

Mangueirinha
Coronel Vivida
Chopinzinho

Nova Laranjeiras
Espigão Alto do Iguaçu

Posto de controle de
acesso

Portão de entrada da Aldeia (via BR- Posto de controle de
285)
acesso

-

Portões no acesso à Aldeia
permanentemente
fechados. Entrada na
28°15'15.9"S
Aldeia apenas mediante
identificação junto à
liderança.

52°23'41.1"W

-

Portões no acesso à Aldeia
permanentemente
fechados. Entrada na
28°18'13.39"S
Aldeia apenas mediante
identificação junto à
liderança.

52°7'50.80"W

-

Acessos à Aldeia
bloqueados. Entrada na
Aldeia apenas mediante
identificação junto à
liderança.

28°17'12.1"S

52°10'11.4"W

Diariamente

23°39''34.98' S

50°49''26.45' W

Diariamente

23°33''35.21'

50°3''58.06'

Diariamente

23°17''0.08'

50°24''37.52'

23°17''49.01'

50°27''24.92'

Posto de controle de
acesso
Posto de controle de
acesso
Posto de controle de
acesso
Posto de controle de
acesso

02 vigilantes por
turno
02 vigilantes por
turno
03 vigilantes por
turno
02 vigilantes

Diariamente

Barreiro

Acesso fechado

Não se aplica

Controlado pela liderança.

Sede
Paiol Queimado
Água Santa

Controle de Acesso

Passo Liso
Palmeirinha

25°13''15.17'

52°23''40.96'

Não se aplica

Controlado pela liderança. 25°57''32.66'

52°20''22.38'

Barreira Sanitária

Não se aplica

Casa da liderança proxima 25°57''32.66'

52°20''22.38'

Controle dpor
monitoramento

3 Acessos
2 Fechados
1 com controle

Controlado pela liderança. 25°57''32.66'

52°20''22.38'

Sede
Encruzilhada
Campo do Dia

Barreira Sanitária

Indígenas

Pinhão

Acesso fechado

Não se aplica

Taquara

Acesso fechado

Não se aplica

Lebre

Barreira Sanitária

Equipe de Saúde

Trevo

Fita

Não se aplica

A Aldeia Sede com
acompanhamento de
equipe de saúde e que
fornece acesso as Aldeias
Encruzilhada e Campos do
Dia
Controle realizada pela
liderança.
Controle realizada pela
liderança.

2530213

5270073

25.30213

5270073

25.30213

5270073

Monitoramento

25.30213

5270073

As casas são laterais a
rodovia com dificuldade
de controle

25.30213

5270073

Apucarana

São Jeronimo
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Guarapuava

Tamarana

São Jeronimo da Serra

Jacutinga
Sede
Água Branca
Barreiro

São Jeronimo

Sede
Campo
Missão

Queimadas

Acesso fechado

Não se aplica

Pela liderança.

25.30213

5270073

Barreira Sanitária

indígenas

Sem informações

23.78472

5092781

3°44'18.55"

50°44'31.42"

24°13'3.28"

50°57'15.24"

Barreira Sanitária

Barreira Sanitária

Indígenas

Indígenas

Ortigueira

Mococa
Faxinal
Marrecas

Cândido de Abreu
Turvo
Guarapuava

Somente circulação de
indígenas
Acesso controlado 24
horas por dia.
Somente indígenas
Tem horário de circulação
8-12 horas e das 13 as 17
horas
Permitido entra e saída
por indígena duas vezes
por semana.

Mococa

Barreira Sanitária

Indígenas

Kaigang
Kaigang
Guarani

Indígenas

3 Vigilantes

Somente indígenas, e
exigem identificação,
máscara e álcool e geral 24 horas
24h

Não há

Não há

Não há

25°4'27.15"

51°23'24.69"

24°32'31.5"S

51°37'50.7"W

25°46'15.19"

51°14'39.43"

24°0'42.17"

50°46'4.4"

24°37'29.68"

51°16'33.17"

Ivaí

Pitanga
Manoel Ribas

Kaigang

Não há

4 Vigilantes

Entrada de pessoas que
trabalham na saúde,
Funai, demais ha um
controle e abordagem , e
só entram se a liderança
autorizar.

Rio Areia

Inácio Martins

Areia

Não há

Não se aplica

Isolada geograficamente

Curitiba

Kakané Porá

Barreira Sanitária

Por indígenas

Entrada autorizada
somente da Funai e Saúde

Mafra

Vahn Kaner

Não há

Não se aplica

Não se aplica

Karumbey

Placa de Advertência

24° 5'44.53"S

54°15'40.32"O

Porã

Placa de Advertência

24° 5'55.95"S

54°15'49.20"O

Tatury

Controle de Acesso /
Porteira/ Paca de
Advertência

24° 7'33.20"S

54°17'35.83"O

Marangatu

Placa de Advertência

24° 4'46.07"S

54°16'7.71"O

Coordenadas
Coordenadas não
não
encontradas
encontradas
Coordenadas
Coordenadas não
não
encontradas
encontradas

24

Guaíra

Yhovy

Controle de Acesso /
Porteira/ Paca de
Advertência

Guata Porã
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24° 5'9.98"S

54°13'17.42"O

Placa de Advertência

24° 4'16.10"S

54°11'20.25"O

Hite

Nenhum

24° 4'11.61"S

54°10'44.45"O

Mirim

Controle de Acesso /
Porteira/ Paca de
Advertência

24° 6'24.61"S

54°17'37.49"O

Guarani

Controle de Acesso /
Porteira/ Paca de
Advertência

24° 6'25.43"S

54°11'10.07"O

Araguajy

Placa de Advertência

24° 2'56.91"S

54° 7'21.68"O

Yvyrati Porã

Placa de Advertência

24° 7'41.13"S

54° 8'27.67"O

Yvy Porã

Placa de Advertência

24° 7'41.13"S

54° 8'5.90"O

Tajy Poty

Controle de Acesso /
Porteira/ Paca de
Advertência

24° 4'14.96"S

54° 2'23.10"O

Nhemboete

Placa de
Advertência/Control
e de Acesso

24° 2'11.22"S

54° 5'40.41"O

Poha Renda

Placa de Advertência

24° 4'23.66"S

54° 5'45.95"O

Curva Guarani

Controle de Acesso

Araporã

Nenhum

Mokoy Jaegua

Guassu Guavira

Terra Roxa

indígenas

Indígenas

Indígenas

indígenas

Indígenas

Indígenas

24°50'57.26"S

54°19'27.89"O

Não se aplica

24°50'46.84"S

54°19'31.86"O

Controle de Acesso

24°49'9.68"S

54°19'35.53"O

Pyahu

Controle de Acesso

24°53'10.40"S

54°20'56.78"O

Vya Renda

Nenhum

24°53'57.16"S

54°22'25.12"O

Aty Mirim

Placa de Advertência

25° 6'37.13"S

54°24'22.05"O

Yva Renda

Nenhum

25° 8'40.38"S

54°23'4.80"O

Añtete

Controle de Acesso /
Porteira/ Paca de
Advertência

25° 0'37.00"S

54° 5'58.56"O

Itamarã

Controle de Acesso

25° 0'15.65"S

54° 3'7.23"O

Santa Helena
Acampamento ou
Ocupações

Itaipulânida

Añetete
Diamente d'Oeste
Itamarã

Indígenas
Indígenas

Reserva Indígena Taba dos
Anacé
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Xingu

Pequizal do Naruvôtu

Ñande Ru Marangatu
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Pirakuá

São Miguel

Canarana

Ocoy

Controle de Acesso/
Somente Indígenas
Barreira Santitária

52.7070

Posto de controle de
acesso

1 Funai
3 PMs

Campestre (Ponto 1)

Posto de controle de
acesso

18 indígenas
voluntários da
comunidade

Diurno: escala de 4
pessoas por turno (manhã
e tarde) / Diarimente

-

-

Campestre (Ponto 2)

Posto de controle de
acesso

15 indígenas
voluntários da
comunidade

Diurno: escala de 4
pessoas por turno (manhã
e tarde) / Diariamente

-

-

Soberania/Primavera

Posto de controle de
acesso

10 indígenas
voluntários da
comunidade

Diurno: escala de 3
pessoas por turno (manhã
e tarde) / Diariamente

-

-

Marangatu

Posto de controle de
acesso

Sem definição

Conforme disponibilidade
de voluntários

-

-

Pirakuá/Parte Baixa

Posto de controle de
acesso

19 indígenas
voluntários da
comunidade

De segunda a sábado,
conforme disponibilidade
dos voluntários

-

-

Guaimbé (Ponto 1)

Posto de controle de
acesso

-

Posto de controle de
acesso

7h às 12h: 2 pessoas
13 às 17h: 2 pessoas / De
2ª feira à sábado
7h às 12h: 2 pessoas
13 às 17h: 2 pessoas / De
2ª feira à sábado
7h às 12h: 3 pessoas
13 às 17h: 3 pessoas / De
2ª feira a sábado
7h às 12h: 2 pessoas
13h às 17h: 2 pessoas / De
2ª feira a sábado

-

Guaimbé (Ponto 2)

4 indígenas
voluntários da
comunidade
4 indígenas
voluntários da
comunidade
6 indígenas
voluntários da
comunidade
4 indígenas
voluntários da
comunidade
6 indígenas
voluntários da
comunidade

-

-

-

-

-

-

-

-

Laguna Carapã/MS
Rancho Jacaré (Ponto 1 - saída para Posto de controle de
Caarapó)
acesso
Rancho Jacaré
Rancho Jacaré (Ponto 2 - saída para Posto de controle de
Gauimbé)
acesso
Ponta Porã/MS

12.8644

Kuluene

Guaimbé

Kokue'i

54°18'10.09"O

Diurno: 8h de trabalho,
em 4 dias da semana - os
outros 3 dias a equipe faz
incursões fluviais nos rios
da região para previnir a
invasão de pescadores
ilegais;
Escala de trabalho de 10
dias seguidos com a troca
dos membros da equipe
ao final desse período

Antônio João/MS

Bela Vista/MS

25°15'29.58"S

Kokue'i

Posto de controle de
acesso

Sem definição

1

Porto Lindo/Yvi Katu

Japorã/MS

Cerrito

Eldorado/MS

Sombrerito

Sete Quedas/MS

Pyelito Kue

Iguatemi/MS
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Sassoró
Tacuru/MS
Jaguapiré

Pirajuí

Posto de controle de
acesso
Posto de controle de
Base Operacional Tenda (limite sul)
acesso
Posto de controle de
Base Operacional Tenda (limite sul)
acesso
Posto de controle de
Base Operacional Correte (limite sul)
acesso
Base Operacional Cones e Correte Posto de controle de
(limite sul)
acesso
Base Operacional Cones e Correte Posto de controle de
(limite sul)
acesso
Base Operacional Tenda (limite sul)

Estrada para Sete Quedas, Km 25

Ponta Porã

Potrero Guaçu
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Takuaraty Yvykuarusu

Sete Cerros

Turno de 12 horas

-

-

8 vigilantes

Turno de 12 horas

-

-

4 vigilantes

Turno de 12 horas

-

-

2 vigilantes

Turno de 12 horas

-

-

4 vigilantes

Turno de 12 horas

-

-

4 vigilantes

Turno de 12 horas

-

-

-

-

40 vigilantes, entre
professores,
Posto de controle de agentes de saúde e 7h às 17h30, de 2ª feira a
acesso
voluntários, em
sábado
escala de
revezamento

26

25 vigilantes, entre
professores,
Posto de controle de agentes de saúde e 7h às 17h30, de 2ª feira a
Estrada para Sete Quedas, Km 005
acesso
voluntários, em
sábado
escala de
revezamento

-

-

Rodovia MS-295, Km 25

30 vigilantes, entre
professores,
Posto de controle de agentes de saúde e 7h às 17h30, de 2ª feira a
acesso
voluntários, em
sábado
escala de
revezamento

-

-

Rodovia MS-295, Km 28

35 vigilantes, entre
professores,
Posto de controle de agentes de saúde e 7h às 17h30, de 2ª feira a
acesso
voluntários, em
sábado
escala de
revezamento

-

-

Rodovia MS-295, Km 11

10 vigilantes, entre
professores e
7h às 17h30, de 2ª feira a
Posto de controle de
voluntários, em
acesso
sábado
escala de
revezamento

-

-

Paranhos/MS

Arroio Korá

8 vigilantes

Ypo'i
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Baixo Tocantins

Rodovia MS-295, Km 11

Amambai

15 vigilantes, entre
professores e
7h às 17h30, de 2ª feira a
Posto de controle de
voluntários, em
sábado
acesso
escala de
revezamento
5 postos (um para
cada entrada da
TI), com 10
indígenas
voluntários para
cada posto

Amambai
Amambai

Jaguari

Jaguari

12 Indígenas
Posto de controle de
acesso

-

-

6°42'50"S

50°37'29"W

Diariamente,
diuturnamente,
sob revezamento de
turnos entre os
voluntários
Diariamente,
dia e noite,
sob revezamento de
turnos entre os
voluntários
Diariamente,
diuturnamente,
sob revezamento de
turnos entre os
voluntários
Diariamente,
diutunarmente,
sob revezamento de
turnos
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Taquaperi

Coronel Sapucaia

Taquaperi

10 Indígenas

Guayvyry

Aral Moreira

Guayvyry

12 Indígenas

Xikrin do Rio Cateté

Água Azul do Norte

Kateté/PVK

Posto de controle de
acesso

Piaçaguera

Presença de portão
para controle de
Posto de Vigilância
circulação de
Indígena (de
pessoas pela
controle de acesso)
própria
comunidade

24°15'2.55"S

46°54'23.15"O

Nhamandu Mirim

Presença de portão
para controle de
Posto de Vigilância
circulação de
Indígena (de
pessoas pela
controle de acesso)
própria
comunidade

24°14'33.30"S

46°54'59.20"O

Tanigua

Presença de portão
para controle de
Posto de Vigilância
circulação de
Indígena (de
pessoas pela
controle de acesso)
própria
comunidade

24°14'35.40"S

46°54'57.80"O

Piaçaguera

Piaçaguera

Piaçaguera

Peruíbe

Peruíbe

Peruíbe

1 Servidor da
FUNAI

Quinzenal

1

Piaçaguera
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Piaçaguera

Peruíbe

Peruíbe

Tabaçu Reko Ypy

Presença de portão
para controle de
Posto de Vigilância
circulação de
Indígena (de
pessoas pela
controle de acesso)
própria
comunidade

24°14'25.15"S

46°54'54.80"O

Tekoa Kuaray

Presença de portão
para controle de
Posto de Vigilância
circulação de
Indígena (de
pessoas pela
controle de acesso)
própria
comunidade

24°16'12.15"S

46°56'5.85"O

Tekoa Porã

Presença de portão
para controle de
Posto de Vigilância
circulação de
Indígena (de
pessoas pela
controle de acesso)
própria
comunidade

24°14'56.30"S

46°55'38.15"O

Tapirema

Presença de portão
para controle de
Posto de Vigilância
circulação de
Indígena (de
pessoas pela
controle de acesso)
própria
comunidade

24°16'3.60"S

46°55'44.90"O

Itaoca

Presença de portão
para controle de
Posto de Vigilância
circulação de
Indígena (de
pessoas pela
controle de acesso)
própria
comunidade

24° 6'2.80"S

46°41'24.95"O

Tekoa Mirim

Presença de portão
para controle de
Posto de Vigilância
circulação de
Indígena (de
pessoas pela
controle de acesso)
própria
comunidade

24° 0'15.25"S

46°31'26.35"O

Rio Silveira

Presença de portão
para controle de
Posto de Vigilância
circulação de
Indígena (de
pessoas pela
controle de acesso)
própria
comunidade

23°44'34.05"S

45°49'2.25"O

Litoral Sudeste

10

Piaçaguera

Piaçaguera
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Itaoca

Tekoa Mirim

Rio Silveira

Peruíbe

Peruíbe

Mongaguá

Praia Grande

São Sebastião

Médio Rio Negro I
Alto Rio Negro

Ilha das Flores

Alto Rio Negro

Foz do Rio Tiquié
Foz do Rio Japu
Próximo a Iauaretê

Rio Negro

Uneuixi
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Comodoro

Erikpatsa

EB

Halataikwa

Barreira Sanitária

2 Funai
2 Saúde
2 Seguranças

Barraco Vermelho
Brasnorte

Irantxe

Araguaia
Tocantins

Posto de controle de
acesso

Menku
Apiaká-Kayabi

Juara

Avá Canoeiro

Minaçú

Paredão e Cravari
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TI Menkragnoti

Posto de controle de
acesso

Indígenas

Sâo Félix do Xingu/PA

TI Kayapó

Sâo Félix do Xingu/PA

Kampa e Isolados do Rio Envira

Jordão
Feijó

Total de Barreiras

Semanal

13h
24h
13h

Barreira Sanitária
Barreira Sanitária
Barreira Sanitária
Não há Barreiras

12°5'24.75"S

59°33'53.77"O

12°55'8.863"
12°48'37.62"
12°8'6.39434"

58°2'20.369"
57°56'11.42"
58°22'6.9173"

13°52.567"S
13°46.502"S
13°52.567"S

48°11.195"W
48°09.268"W
48°11.194"W

5

Karemá e Kendjam

Kokraimoro, Kranat, Krinhoere,
Kruanhongo, Madjàre,
Pykararankre, Rikaró,
Tepkatinhongo, Kawatire

BAPE Xinane
BAPE D'Ouro

5

3
0

Não há Barreiras

0

Não há Barreiras
Não há Barreiras

0
0

Barreira de Controle
de acesso

6 Indígenas
1 servidor Funai
2 colaboradores

Kayapó Sul do
Pará

Alto Tarauacá

68°32'2.68"O
69°9'11.48"O
69°12'15.52"O

13h

Japuíra

Alto Purus
Ribeirão
Cascalheiras
Tapajós
Interior Sul

Juruá

0°5'22.89"N
0°26'0.62"N
0°36'12.02"N

Rio Uneuixi

Enawene Nawe

Noroeste do MT

Barreira Sanitária

EB
DSEI
ARN
SEMSA

Barreira de Controle
de acesso

Barreira Sanitária

6 Indígenas
1 servidor Funai
2 colaboradores

08:00 h às 18:00 h
O revezamento dos
indígenas ocorre
semanalmente. O servidor
da Funai e os
7º 10’10.9” S 53º 41’30.1” O
colaboradores são
substituídos a cada
bimestre, em razão das
condições de acesso e dos
custos financeiros.
08:00 h às 18:00 h
O revezamento dos
indígenas ocorre
semanalmente. O servidor
da Funai e os
7º 10’45.3” S 52º 38’47.7” O
colaboradores são
substituídos a cada
bimestre, em razão das
condições de acesso e dos
custos financeiros.
Em atividade

9° 48'44.99"S

71° 45'37.97"O

9° 26'43.24"S

71° 52'59.52"O

2

2
311
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Situação Epidemiológica no Brasil
Diariamente o Ministério da Saúde atualiza os dados acerca do número de casos confirmados da doença
COVID-19 na Plataforma COVID Brasil, disponível em: https://covid.saude.gov.br/.
Recomenda-se, portanto, que as equipes técnicas das Divisões de Atenção à Saúde Indígena (DIASI) dos
Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) consultem diariamente o site do Ministério da Saúde no
sentido de buscar informações epidemiológicas e orientações técnicas atualizadas sobre a COVID-19 e
divulgá-las para as equipes multidisciplinares de saúde indígena (EMSI) que atuam em áreas indígenas e
para as equipes de saúde das Casas de Saúde Indígena (CASAI).

Situação Epidemiológica no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena
Especificamente em relação à saúde indígena, a SESAI atualiza diariamente o número de casos suspeitos,
confirmados, descartados e óbitos no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena pelo site
https://saudeindigena.saude.gov.br/, no banner Boletim COVID-19.
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Objetivos
Esse documento visa orientar a rede de estabelecimentos de saúde indígena do Subsistema de Atenção à
Saúde Indígena para atuação na identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos de
Infecção Humana pelo Novo Coronavírus com base nos protocolos e documentos do Ministério da Saúde
e da Organização Mundial da Saúde, bem como ajustar as orientações e recomendações ao contexto
específico da atenção aos povos indígenas.

Definições de casos operacionais
Em 03 de fevereiro de 2020, o governo do Brasil declara a doença do novo coronavírus como Emergência
de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN). O Ministério da Saúde declarou, por meio da Portaria
GM/MS nº 454, de 20 de março de 2020, o reconhecimento da transmissão comunitária do novo
coronavírus (SARS-CoV-2) em todo o território nacional. Em termos práticos, a declaração é um comando
do Ministério da Saúde para que todos os gestores nacionais adotem medidas para promover o
distanciamento social e evitar aglomerações, conhecidas como medidas não farmacológicas, ou seja, que
não envolvem o uso de medicamentos ou vacinas. No momento atual, considera-se as Definições
Operacionais (suspeitos, confirmados, descartados) do Guia de Vigilância Epidemiológica da Emergência
de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019, elaborada pela Secretaria
de Vigilância em Saúde.

Salienta-se que os DSEI observem as definições a seguir em relação aos casos
suspeitos, confirmados, descartados, excluídos e recuperados.
1. CASO SUSPEITO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19).
● Situação 1 – INDÍGENA QUE SAIU DA ALDEIA E QUE RETORNOU ) E que apresente:
○

○

Quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes dos
sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de
cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos, caracterizando a
Síndrome Gripal, OU
SG que apresente: dispneia OU pressão ou dor persistente no tórax OU saturação de O2
<95% em ar ambiente OU coloração azulada (cianose) dos lábios ou rosto,
caracterizando a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG); OU

● Situação 2 – INDÍGENA QUE NÃO SAIU DA ALDEIA E QUE TEVE CONTATO PRÓXIMO COM CASO
SUSPEITO OU CONFIRMADO DE COVID-19 NOS ÚLTIMOS 14 DIAS E que apresente:
○

○

Quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes dos
sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de
cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos, caracterizando a
Síndrome Gripal (SG), OU
SG que apresente: dispneia OU pressão ou dor persistente no tórax OU saturação de O2
<95% em ar ambiente OU coloração azulada (cianose) dos lábios ou rosto,
caracterizando a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).
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2. CASO CONFIRMADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)
●

LABORATORIAL: caso suspeito com resultado detectável em RT-qPCR em tempo real, pelo
protocolo Charité/Berlim, OU positivo para teste rápido.

●

CLÍNICO: Caso de SG ou SRAG associado a anosmia (disfunção olfativo) OU ageusia (disfunção
gustatória) aguda sem outra causa pregressa.
CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: caso suspeito com histórico de contato próximo ou domiciliar com
caso confirmado laboratorialmente para COVID-19, nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos
sinais e sintomas, que apresente SG ou SRAG, e para o qual não foi possível realizar a
investigação laboratorial específica.
CLÍNICO-IMAGEM: caso de SG ou SRAG que não foi possível confirmar por critério

●

●

laboratorial E que apresente pelo menos uma (1) das seguintes alterações tomográficas:
○
○
○

OPACIDADE EM VIDRO FOSCO periférico, bilateral, com ou sem consolidação ou linhas
intralobulares visíveis (“pavimentação”), OU
OPACIDADE EM VIDRO FOSCO multifocal de morfologia arredondada com ou sem
consolidação ou linhas intralobulares visíveis (“pavimentação”), OU
SINAL DO HALO REVERSO ou outros achados de pneumonia em organização
(observados posteriormente na doença).
OBSERVAÇÃO: segundo o Colégio Brasileiro de Radiologia, quando houver indicação de
tomografia, o protocolo é de uma Tomografia Computadorizada de Alta Resolução
(TCAR), se possível com protocolo de baixa tosse. O uso de meio de contraste
endovenoso, em geral, não está indicado, sendo reservado para situações específicas a
serem determinadas pelo radiologista.

3. CASO DESCARTADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)
Caso que se enquadre na definição de suspeito E apresente resultado laboratorial negativo para SARSCoV2 OU confirmação laboratorial para outro agente etiológico.
OBSERVAÇÃO: Para fins de vigilância, notificação e investigação de casos e monitoramento de contatos,
o critério laboratorial deve ser considerado o padrão ouro, não excluindo os demais critérios de
confirmação.

4. CASO EXCLUÍDO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)
Diante do aumento de registros na base de dados do e-SUS Notifica, serão classificados como excluídos
aqueles que apresentarem duplicidade OU que não se enquadram em uma das definições de caso
acima.

5. CASO RECUPERADO DA DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)
Diante das últimas evidências compartilhadas pela OMS e países afetados, o Ministério da Saúde
define que são recuperados:
a. Casos em isolamento domiciliar: casos confirmados que passaram por 10 dias em isolamento
domiciliar, a contar da data de início dos sintomas E que estão há 24 horas assintomáticos, com
resolução da febre sem uso de antitérmicos e melhoramento dos sintomas respiratórios, com
avaliação por médico ou enfermeiro.
b. Casos em internação hospitalar: diante da avaliação médica.
c. Indivíduos assintomáticos confirmados laboratorialmente para COVID-19 (resultado
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detectável pelo método RT-qPCR negativo, ou teste rápido para detecção de antígeno para
SARS-CoV-2), deve-se manter em insolamento, suspendendo-o após 10 dias da data de coleta
da amostra, desde que se mantenha assintomático durante o período de isolamento.

CONTATO PRÓXIMO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19:
○
○

○
○

○

○

Uma pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos);
Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções infecciosas (por
exemplo, gotículas de tosse, contato sem proteção com tecido ou lenços de papel usados
e que contenham secreções);
Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais e a uma distância
inferior a um metro;
Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, sala de aula, sala de
reunião, sala de espera do hospital etc.) por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior
a um metro;
Um profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso de COVID-19
ou trabalhadores de laboratório que manipulam amostras de um caso de COVID-19 sem
Equipamento de Proteção Individual (EPI) recomendado, ou com uma possível violação do
EPI;
Um passageiro de uma aeronave sentado no raio de dois assentos de distância (em
qualquer direção) de um caso confirmado de COVID-19; seus acompanhantes ou
cuidadores e os tripulantes que trabalharam na seção da aeronave em que o caso estava
sentado.

CONTATO DOMICILIAR DE CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO DE COVID-19:
○

Uma pessoa que resida na mesma casa/ambiente. Devem ser considerados os residentes
da mesma casa, colegas de dormitório, creche, alojamento etc.

Não confundir DESCARTE com EXCLUSÃO de casos. O descarte do caso suspeito só é feito mediante o
resultado laboratorial para o agente etiológico, neste caso resultado negativo para COVID-19. A exclusão
se refere a não atender a definição de caso e não realizar testagem ou a duplicidade no sistema. Os DSEI
deverão monitorar o desfecho de todos os casos notificados.

6. DEFINIÇÕES DE CASOS OPERACIONAIS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE PÚBLICA
Definições de caso operacionais para a vigilância em saúde pública não são definições clínicas. Os médicos
podem identificar situações em que a avaliação clínica pode ser levada em consideração e a sua decisão
deve ser registrada na ficha de notificação e no prontuário do paciente.
Seguem os cenários de transmissão, conforme Protocolo de Manejo Clínico da Infecção pelo Novo
Coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde, adaptados às particularidades da saúde indígena.
Ausência de transmissão da COVID-19 na aldeia
Ausência de casos suspeitos na aldeia
Transmissão local da COVID-19 na aldeia
Ocorrência de caso confirmado (laboratorialmente ou por vínculo epidemiológico) em residente que
não saiu da aldeia (autóctone), com vínculo epidemiológico com caso confirmado (laboratorialmente
ou por vínculo clínico-epidemiológico)
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Transmissão comunitária da COVID-19 na aldeia
Ocorrência de caso confirmado laboratorialmente em residente que não saiu da aldeia nos últimos 14
dias (autóctone) sem vínculo epidemiológico com caso confirmado ou suspeito
OU
Se for identificado um resultado laboratorial positivo em indígena assistido pelo SASISUS (sintomático
ou assintomático), sem relação com outros casos confirmados ou suspeitos
É imprescindível que as EMSI trabalhem com abordagem sindrômica do problema, ou seja, na abordagem
clínica da Síndrome Gripal (SG) e da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), independentemente do
agente etiológico. As EMSI devem assumir papel resolutivo dentro das aldeias frente aos casos leves e de
identificação precoce, e encaminhamento rápido dos casos graves, mantendo-se a coordenação do
cuidado.
Seguem orientações para a atuação das EMSI frente aos diferentes cenários da pandemia.
CENÁRIO 1: Ausência de transmissão da COVID-19 na aldeia
Nesse cenário, onde não há transmissão da COVID-19 na aldeia, recomenda-se vigilância ativa diária da SG
e SRAG em todos os domicílios. Se for detectado um paciente com sintomas respiratórios, deve-se realizar
o manejo do caso e indicar o isolamento por 10 dias, tanto para o paciente quanto para os contatos
próximos. Nessa situação, a EMSI deverá realizar monitoramento permanente do caso. Recomenda-se
realizar testagem para confirmar o caso.
Todos os indígenas que vierem de fora da aldeia e apresentarem sintomas, a recomendação é que os
mesmos não devam entrar nas aldeias. Eles devem permanecer, preferencialmente, fora da aldeia, até
que a suspeita da doença seja descartada por exame ou se conclua, por alta médica, o isolamento de 10
dias.
Todos os indígenas que vierem de fora da aldeia e não apresentarem sintomas, a recomendação é que os
mesmos devam permanecer em isolamento domiciliar por 7 dias.
Os indígenas devem manter distância dos demais moradores da aldeia e seguir as medidas nãofarmacológicas.
CENÁRIO 2: Transmissão local da COVID-19 na aldeia
Nesse cenário, onde há transmissão local da COVID-19 na aldeia, recomenda-se isolamento imediato do
caso suspeito/confirmado, bem como de todos os moradores assintomáticos do domicílio. Os casos devem
manter distância dos demais moradores da aldeia. Recomenda-se o uso de máscara para evitar a
transmissão.
Reforça-se a necessidade de intensificação das medidas de proteção individual, como etiqueta
respiratória, distanciamento de pelo menos 1 metro e higienização das mãos. A EMSI deve manter a
vigilância ativa e busca de casos de SG e SRAG na aldeia.
CENÁRIO 3: Transmissão comunitária da COVID-19 na aldeia
Nesse cenário, onde há transmissão comunitária da COVID-19 na aldeia, assim como no cenário 2,
recomenda-se isolamento imediato do caso confirmado, bem como de todos os moradores assintomáticos
do domicílio. Os casos devem manter distância dos demais moradores da aldeia. Recomenda-se o uso de
máscara para evitar a transmissão.
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Reforça-se a necessidade de intensificação das medidas de proteção individual, como etiqueta
respiratória, distanciamento de pelo menos um metro e higienização das mãos.
Os casos de SG e SRAG que não se encaixem nos critérios de clínico-epidemiológico de definição de COVID19, deverão ser registrados de acordo com o preconizado no Protocolo de Vigilância da Influenza, 2017.

Organização dos atendimentos na assistência à população indígena
Recomenda-se que as ações de atenção primária continuem a serem realizadas, à exceção da realização
de atendimentos odontológicos que não configurarem urgência. No entanto, cada Coordenador Distrital,
juntamente com a equipe da Divisão de Atenção à Saúde Indígena, poderá, considerando as características
territoriais e geográficas, populacionais, socioculturais e epidemiológicas, criar estratégias e/ou
orientações específicas para a priorização e organização dos atendimentos na assistência à população
indígena no território de abrangência do DSEI.
Desse modo, as EMSI, por conhecerem a situação de saúde de cada comunidade, poderão estabelecer,
considerando as situações epidemiológicas da SG e SRAG de sua região de cobertura, ações prioritárias e
de extrema relevância de modo a minimizar o contato que eventualmente possa ser postergado em função
da pandemia de COVID-19.
As equipes multidisciplinares de saúde indígena devem priorizar o trabalho de busca ativa domiciliar de
casos de SG e SRAG, realizando a triagem dos casos, evitando a circulação de pessoas com sintomas
respiratórios. Ou seja, sugere-se que, preferencialmente, não se tenha sala de espera nos serviços. Para
isso, a equipe deve comunicar à comunidade que priorizará o atendimento domiciliar, sendo que os Agente
Indígena de Saúde (AIS) devem informar ao enfermeiro e/ou ao médico os casos sintomáticos respiratórios
para que ocorra o atendimento domiciliar.
Caso a unidade básica de saúde indígena (UBSI) tenha sala de espera, mantê-la arejada e instruir aos AIS
para proceder as seguintes orientações aos pacientes e acompanhantes:
- informar, já na chegada ao serviço, se apresentam sintomas de alguma infecção respiratória (por
exemplo, tosse, coriza, febre, dificuldade para respirar) e
- adotar as ações preventivas apropriadas, por exemplo, usar máscara cirúrgica a partir da entrada do
serviço (Guia de Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela
Doença pelo Coronavírus 2019, 2020).
Ressalta-se que os profissionais médicos são responsáveis pelos diagnósticos diferenciais nos casos de SG
e SRAG, pela prescrição de antivirais e antibióticos, primando pelo uso racional de medicamentos, bem
como pelas solicitações de exames complementares. Recomenda-se, nesse momento, que o uso do
Oseltamivir seja priorizado para os grupos de risco, como: idosos, pacientes com doenças crônicas,
imunodeprimidos, pacientes com SRAG, gestantes e pacientes com condições clínicas especiais, segundo
avaliação médica, preferencialmente nas primeiras 48 horas após o início dos sintomas, conforme
Protocolo Clínico da Influenza.
O Oseltamivir faz parte do componente estratégico da Relação Nacional de Medicamento (RENAME) do
Ministério da Saúde. Para solicitar a descentralização, o Responsável Técnico pela assistência farmacêutica
do DSEI (CAF) deverá encaminhar à SESAI o quantitativo necessário, justificando a necessidade deste
medicamento no DSEI.
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A Cloroquina e Hidroxicloroquina não fazem parte do componente básico da RENAME. Os DSEI podem
solicitar a disponibilização desses ao município ou estado. Em caso de negativa de disponibilização pelos
municípios e estados, os DSEI podem instruir seus respectivos processos de aquisição. Orientações sobre
seu uso encontram-se na Nota Informativa Nº 9/2020-SE/GAB/SE/MS, bem como no documento
“Orientações do Ministério da Saúde para manuseio medicamentoso precoce de pacientes com
diagnóstico da COVID-19”.
O registro do atendimento deve ser feito no prontuário do paciente e também no Sistema de Informação
da Atenção à Saúde Indígena (SIASI). Para os casos confirmados de Coronavírus, no módulo de Morbidades
utilizar o CID-10 – Infecção humana pelo novo coronavírus: “B34.2 – Infecção por coronavírus de
localização não especificada”; “U07.1 – Diagnóstico de doença respiratória aguda pelo novo coronavírus”
é atribuído a um diagnóstico de COVID-19 confirmado por testes de laboratório; “U07.2 – vírus não
identificado, clínico epidemiológico” é atribuído a um diagnóstico clínico ou epidemiológico de COVID-19,
em que a confirmação laboratorial é inconclusiva ou não está disponível; para Síndrome Gripal por outras
causas notificar com o CID “J00- Nasofaringite Aguda (resfriado comum)”; e Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG) por outras causas o CID “U04.9 -Síndrome respiratória aguda grave (Severe acute respiratory
syndrome) (SARS), não especificada”.
O registro do óbito deve ser feito no prontuário do paciente e também no Sistema de Informação da
Atenção à Saúde Indígena (SIASI). Para os casos confirmados de Coronavírus, no módulo Demográfico
utilizar o CID-10 – Infecção humana pelo novo coronavírus: “B34.2 – Infecção por coronavírus de
localização não especificada”; “U07.1 – Diagnóstico de doença respiratória aguda pelo novo coronavírus”
é atribuído a um diagnóstico de COVID-19 confirmado por testes de laboratório; “U07.2 – vírus não
identificado, clínico epidemiológico” é atribuído a um diagnóstico clínico ou epidemiológico de COVID-19,
em que a confirmação laboratorial é inconclusiva ou não está disponível.
O monitoramento dos casos de SG e SRAG deve ser realizado semanalmente, de acordo com as semanas
epidemiológicas e inseridos no SIASI Web semanalmente, conforme rotina. Recomenda-se que os DSEI
elaborem uma planilha nominal de controle de casos suspeitos de COVID-19.

Orientações sobre os testes COVID-19
As orientações sobre o uso de testes rápidos constam nas Notas Técnicas nº 11/2020-DESF/SAPS/MS e nº
21/2020-COGASI/DASI/SESAI/MS. Para saber quais testes diagnósticos possuem registro na Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), acesse o site do órgão: http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus
A coleta de amostras para RT-qPCR de pacientes que atendem à definição de caso suspeito de COVID-19
é uma prioridade para o manejo clínico e controle de surtos.
Os testes imunológicos (sorológicos) permitem conhecer o perfil sorológico da população, identificando a
resposta imunológica (produção de anticorpos IgA, IgM e/ou IgG) nos diferentes contextos para os grupos
testados. O teste sorológico do tipo imunocromatográfico, também conhecido como teste rápido da
COVID-19, tem a vantagem de ser prático e não necessitar de habilidade técnica para coleta de amostra e
condução do exame, podendo ser realizado fora do ambiente laboratorial, até mesmo em uma residência.
Ao interpretar o resultado do teste rápido, deve-se avaliar o quadro clínico e epidemiológico.Devido às
características da infecção pelo SARS-CoV-2, nos primeiros dias após o início dos sintomas os anticorpos
não são devidamente detectados pelo teste. Para atingir valores de sensibilidade de 86%, é necessário que
o teste seja realizado a partir do oitavo dia do início dos sintomas.
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Tabela 1. Interpretação dos testes molecular e sorológico para diagnóstico laboratorial de COVID-19.

Fonte: Boletim epidemiológico especial 14, COE-COVID19/SVS, atualização:26/04-02/05.

O diagnóstico laboratorial considerado padrão ouro para a identificação do novo coronavírus (2019-nCoV),
agora denominado SARS-CoV-2, continua sendo a RT-PCR em tempo real (RT-qPCR). A amostra clínica
preferencial para investigação laboratorial é a secreção da nasofaringe.

Isolamento de casos suspeitos ou confirmados
A Portaria GM/MS nº 356/2020 dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).
Para os casos suspeitos ou confirmados para COVID 2019 em populações indígenas que, após avaliação
médica, não necessitem de hospitalização, recomenda-se que o paciente indígena permaneça em
isolamento domiciliar:
o

Caso o indígena com sintomas respiratórios esteja fora da aldeia, recomenda-se manter o
isolamento fora da aldeia até se confirmar ou descartar o caso; caso confirmado, o paciente deve
permanecer fora da aldeia até alta clínica;

o

Caso o indígena com sintomas respiratórios esteja na aldeia, a equipe deve buscar estratégias de
isolamento eficiente até se confirmar ou descartar o caso; caso confirmado, manter o paciente em
isolamento até 10 dias, e todos os moradores do domicílio do caso confirmado devem permanecer
também em isolamento domiciliar, para evitar transmitir o vírus para outros moradores da aldeia.

De acordo com o Guia de Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional
pela Doença pelo Coronavírus 2019 do Ministério da Saúde, seguem novas orientações para isolamento.
Para indivíduos com quadro de Síndrome Gripal com confirmação por qualquer um dos critérios (clínico,
clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-laboratorial) para COVID-19, recomenda-se o
isolamento, suspendendo-o após 10 dias do início dos sintomas, desde que passe 24 horas de resolução
de febre sem uso de medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios.
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Para indivíduos com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave com confirmação por qualquer um
dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínicolaboratorial) para COVID-19,
recomenda-se o isolamento, suspendendo-o após 20 dias do início dos sintomas OU após 10 dias com
resultado RT-qPCR negativo, desde que passe 24 horas de resolução de febre sem uso de medicamentos
antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios, mediante avaliação médica.
Para indivíduos com quadro de SG para os quais não foi possível a confirmação pelos critérios clínico,
clínico epidemiológico ou clínico imagem, que apresentem resultado de exame laboratorial não reagente
ou não detectável pelo método RT-qPCR ou teste rápido para detecção de antígeno para SARS-CoV-2, o
isolamento poderá ser suspenso, desde que passe 24 horas de resolução de febre sem uso de
medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios.
Para indivíduos hospitalizados com quadro de SRAG para os quais não foi possível a confirmação pelos
critérios clínico, clínico epidemiológico ou clínico imagem, caso um primeiro teste de RT-qPCR venha com
resultado negativo, um segundo teste na mesma metodologia, preferencialmente com material de via
aérea baixa, deve ser realizado 48 horas após o primeiro. Sendo os dois negativos, o paciente poderá ser
retirado da precaução para COVID-19 (atentar para o diagnóstico de outros vírus respiratórios, como
influenza). Ao receber alta hospitalar antes do período de 20 dias, o paciente deve cumprir o restante do
período em isolamento OU após 10 dias com dois resultados RT-qPCR negativo, desde que passe 24 horas
de resolução de febre sem uso de medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios,
mediante avaliação médica.
Para indivíduos assintomáticos confirmados laboratorialmente para COVID-19 (resultado detectável pelo
método RT-qPCR ou teste rápido para detecção de antígeno para SARS-CoV-2), deve-se manter
isolamento, suspendendo-o após 10 dias da data de coleta da amostra.
Para casos confirmados de COVID-19 em indivíduos severamente imunocomprometidos, a estratégia
baseada em testagem laboratorial (RT-qPCR) deve ser considerada, a critério médico, para
descontinuidade do isolamento.20
Os casos encaminhados para isolamento deverão continuar usando máscara e manter a etiqueta
respiratória, sempre que for manter contato com outros moradores da residência, mesmo adotando o
distanciamento social recomendado de pelo menos um metro. Neste período, também é importante
orientar ao caso em isolamento, a limpeza e desinfecção das superfícies, conforme as recomendações da
ANVISA (http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/5923491/NT+47-2020+-GHCOS/2a2e1688-76f24de4-a4c8-c050d780b9d7). O AIS tem um papel fundamental para monitorar o caso. A presença de
qualquer sinal de alerta deverá determinar a remoção imediata do paciente indígena para unidade de
referência hospitalar.
Considerando as especificidades étnicas, culturais e de modos de vida dos povos indígenas, faz-se
necessário que a EMSI realize a avaliação caso a caso, devendo observar se o ambiente domiciliar é
adequado e se o paciente é capaz de seguir as medidas de precaução recomendadas.
Para os casos suspeitos ou confirmados para COVID 2019 em que o paciente indígena esteja na Casa de
Saúde Indígena, faz-se necessário que a equipe da unidade adeque seus espaços para que o paciente fique
em isolamento. Recomenda-se que os profissionais de saúde dos DSEI sigam as Orientações sobre
Isolamento Domiciliar, disponível em:
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/Isolamento_domiciliar_populacao_APS_20200
319_ver001.pdf
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Medidas de quarentena
De acordo com Portaria GM/MS nº 356/2020, a medida de quarentena tem como objetivo garantir a
manutenção dos serviços de saúde em local certo e determinado. Ela será determinada mediante ato
administrativo formal e devidamente motivado por Secretário de Saúde do Estado, do Município, do
Distrito Federal ou Ministro de Estado da Saúde ou superiores em cada nível de gestão, publicada no Diário
Oficial e amplamente divulgada pelos meios de comunicação.
Nesse caso, os DSEI devem seguir essa medida se a mesma for estabelecida no âmbito do município ou do
Estado da abrangência de seu território.
Não obstante, para os povos indígenas isolados e de recente contato, considerando o que preconiza a
Portaria Conjunta nº 4.094, de 20 de dezembro de 2018, assinada pelo Ministério da Saúde e pela
Fundação Nacional do Índio (FUNAI), considerando as peculiaridades socioculturais e a vulnerabilidade
epidemiológica dessas populações, e considerando os Planos de Contingência para Surtos e Epidemias em
populações indígenas de recente contato, a SESAI reforça a necessidade da implementação das medidas
de quarentena para profissionais de saúde e membros da FUNAI antes do ingresso a esses territórios
indígenas.

Notificação e registro
A notificação imediata deve ser realizada pelo meio de comunicação mais rápida disponível, em até 24
horas a partir do conhecimento de caso que se enquadre na definição de suspeito, como determina a
Portaria de Consolidação Nº 04, anexo V, capítulo I, seção I.
A Rede CIEVS dispõe dos seguintes meios para receber a notificação de casos suspeitos do novo
coronavírus e outros eventos de saúde pública:
Meio telefônico (local)
Segundo a hierarquia do SUS, se a secretaria de saúde do estado ou município dispor de estrutura e fluxos
para receber as notificações de emergências epidemiológicas e casos suspeitos do novo coronavírus,
inclusive nos finais de semana, feriados e período noturno, o profissional deverá notificar,
preferencialmente, as vigilâncias locais.
Meio telefônico (nacional)
O CIEVS oferece aos profissionais de saúde o serviço de atendimento, gratuito, 24 horas por dia durante
todos os dias da semana, denominado Disque Notifica (0800-644-6645).
Meio eletrônico
E-notifica (notifica@saude.gov.br): notificação por meio do correio eletrônico do CIEVS (Rede Nacional
de Alerta e Resposta às Emergências em Saúde Pública).
e-SUS Notifica – O DATASUS disponibiliza nova plataforma para notificação de casos de COVID-19, com a
mudança, o FormSUS 2 será desabilitado a partir de 26/03/2020. As novas notificações devem, portanto,
ser realizadas apenas no e-SUS Notifica. Orientações e esclarecimentos para os profissionais de saúde
estarão disponíveis no portal do DATASUS: https://notifica.saude.gov.br/login
Todas as informações inseridas serão disponibilizadas em tempo real para a Rede CIEVS que será
responsável para encaminhar para a autoridade local responsável.
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Especificamente em relação aos registros de casos em populações indígenas atendidas pelo
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASI-SUS), a recomendação da SESAI/MS é:
a) Para as EMSI que dispõem de acesso à internet nos territórios indígenas, solicita-se o preenchimento
do formulário eletrônico de notificação. Após o preenchimento, o profissional deve baixar o PDF da ficha
de notificação e enviar eletronicamente para a vigilância epidemiológica municipal ou estadual, para a
Divisão de Atenção à Saúde Indígena do DSEI respectivo e para a SESAI, no e-mail
lista.nucleo1@saude.gov.br;
b) Para as EMSI que não dispõem de acesso à internet nos territórios indígenas, recomenda-se que
realizem contato (telefônico ou por radiofonia) com a DIASI do DSEI, informando os detalhes do caso, que
por sua vez irá realizar a notificação por meio do formulário eletrônico. Após o preenchimento, o
profissional da DIASI deve baixar o PDF da ficha de notificação e enviar eletronicamente para a vigilância
epidemiológica municipal ou estadual e para a SESAI, no e-mail lista.nucleo1@saude.gov.br;
c) Para as equipes das CASAI que dispõem de acesso à internet, solicita-se o preenchimento do formulário
eletrônico de notificação. Após o preenchimento, o profissional deve baixar o PDF da ficha de notificação
e enviar eletronicamente para a vigilância epidemiológica municipal ou estadual, para a Divisão de Atenção
à Saúde Indígena do DSEI respectivo e para a SESAI, no e-mail lista.nucleo1@saude.gov.br;
d) Para as equipes das CASAI que não dispõem de acesso à internet, recomenda-se que realizem contato
(telefônico) com a Divisão de Atenção à Saúde Indígena do DSEI, informando os detalhes do caso, que por
sua vez irá realizar a notificação por meio do formulário eletrônico. Após o preenchimento, o profissional
da DIASI deve baixar o PDF da ficha de notificação e enviar eletronicamente para a vigilância
epidemiológica municipal ou estadual e para a SESAI, no e-mail lista.nucleo1@saude.gov.br;

Orientações às equipes multidisciplinares de saúde indígena e de saneamento
Os profissionais de saúde devem receber as orientações contidas neste documento e devem orientar os
Agentes Indígenas de Saúde e Agentes Indígenas de Saneamento de modo a:
●
●
●
●
●

Conscientizarem a comunidade sobre as medidas de prevenção e controle da doença;
Identificarem precocemente sinais e sintomas de Síndrome Respiratória Aguda Grave;
Compreenderem o fluxo de encaminhamento dos casos suspeitos da COVID-19;
Adotarem as medidas de proteção individual frente a um caso suspeito;
Redefinirem quais atendimentos da rede de referência de atenção à saúde (exames, consultas)
fora das aldeias serão mantidos, para evitar ao máximo a circulação da população indígena fora
das aldeias.

Recomenda-se a continuidade da entrada de todos os profissionais que compõem as EMSI a fim de garantir
o acesso da população indígena aos cuidados da atenção primária à saúde. No entanto, no sentido de
diminuir o risco de transmissão da COVID-19, cada Coordenador Distrital, juntamente com a equipe da
Divisão de Atenção à Saúde Indígena, poderá, considerando a situação epidemiológica, adotar critérios
para definição da equipe mínima, ou seja, de quais categorias profissionais deverão entrar em área
indígena, com exceção do médico, enfermeiro e técnico de enfermagem (entrada obrigatória). Importante
salientar que, em cada DSEI, em função de suas características territoriais e geográficas, populacionais,
socioculturais, poderão ser definidos diferentes critérios em relação a cada polo base.
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Com o objetivo de prevenir/diminuir o número de infectados pela COVID-19, considerando que os
profissionais de saúde bucal realizam procedimentos que aumentam a probabilidade de contaminação
cruzada, o Ministério da Saúde orienta a suspensão dos atendimentos odontológicos eletivos, mantendose o atendimento das urgências odontológicas (Nota Técnica Nº 9/2020-CGSB/DESF/SAPS/MS, de
20/03/2020).
Em relação às equipes de saneamento, que por ventura tenham projetos de construção/manutenção de
equipamentos e edificações nas comunidades indígenas, orienta-se o DSEI avaliar, junto à Divisão de
Atenção à Saúde Indígena, a possibilidade do risco de transmissão da COVID-19 associado à entrada dos
trabalhadores na aldeia. Verificar, ainda, se o serviço/manutenção pode ser postergado. A mesma
recomendação deve ser levada em consideração para os técnicos do SESANI, incluindo-se as medições,
poços e sistemas de abastecimento de água.
As ações de manutenção de poços, sistema de abastecimento de água e de monitoramento qualidade da
água devem ser realizadas dentro da programação visando à prevenção da ocorrência de doenças de
veiculação hídrica nas aldeias. O DSEI deve avaliar a possibilidade de adiamento dos casos de menor
complexidade.

Trabalhadores da saúde que apresentem sinais e sintomas que atendam a definição de SG e
SRAG, após análise clínica por médico ou enfermeiro, devem entrar em contato com a Divisão
de Atenção à Saúde Indígena para providenciar sua remoção do território indígena.

Orientações às Casas de Saúde Indígena
A Nota Técnica n º 22/2020-COGASI/DASI/SESAI/MS (0014397032) apresenta orientações aos profissionais
das Casas de Saúde Indígena sobre as medidas de prevenção e controle da pandemia de COVID-19.

Equipe de Resposta Rápida
Foi publicada em 14 de abril de 2020, a Portaria SESAI n° 55 que institui a Equipe de Resposta Rápida (ERR),
no âmbito dos DSEI, para enfrentamento da pandemia de COVID-19 no SASISUS. A ERR permanecerá em
isolamento domiciliar, na cidade sede do DSEI, e será acionada para entrar em área indígena nas (i)
situações de emergência ou outras situações decorrentes da pandemia ou (ii) surtos de Síndrome Gripal
ou Síndrome Respiratória Aguda Grave. A ERR terá a sua disposição kits de insumos, medicamentos, EPI,
equipamentos de saúde, bem como a logística necessária para entrar nos territórios indígenas.
A Nota Técnica nº 4/2020-DASI/SESAI/MS (0014411935) apresenta o rol de insumos estratégicos de saúde,
equipamentos de saúde e meios logísticos necessários para atuação da Equipe de Resposta Rápida (ERR)
no âmbito dos DSEI, no enfrentamento da pandemia de COVID-19 no SASISUS, bem como orienta sobre
procedimentos e fluxos para contratação da equipe.

Unidade de Atenção Primária Indígena
Em se tratando de atendimento à COVID-19, a SESAI elaborou uma nova estratégia, denominada Unidade
de Atenção Primária Indígena (UAPI) (0015025174), com o objetivo de fortalecer os serviços de atenção
primária à saúde indígena no atendimento da população indígena de abrangência dos DSEI para COVID19, respeitando suas especificidades culturais. Essa estratégia está em consonância com os princípios e
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diretrizes da atenção primária no SUS e com os protocolos específicos para o acolhimento dos casos
suspeitos de SG e identificação precoce de casos de COVID-19.

Educação à distância sobre COVID 19
Diante da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) ocasionada pelo surto do novo
coronavírus (COVID-19), com o intuito fortalecer as ações de vigilância para o enfrentamento da ESPII
ocasionada pela COVID-19, recomenda-se que todos os profissionais de nível médio e superior dos DSEI e
das CASAI, realizem os cursos:
1. "Doenças ocasionadas por vírus respiratórios emergentes, incluindo o COVID-19", ofertado pela
Organização Mundial da Saúde, disponível no link:
https://www.campusvirtualsp.org/ptbr/curso/doencas-ocasionadas-por-virus-respiratorios-emergentes-incluindo-covid-19. Ressalta-se que
este curso também está sendo ofertado pela Escola Virtual de Governo com carga horária de 10 horas,
disponível em: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/288.
2. "Prevenção e controle de infecções causadas pelo novo coronavírus(COVID-19)", produzido pela
Organização Mundial da Saúde e traduzido para o português pela Organização Pan-Americana da Saúde
(OPAS/OMS) e está sendo ofertado e certificado pela Fiocruz Brasília, está disponível no link:
https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/46170
3. “Orientações gerais ao paciente com COVID-19 na Atenção Primária à Saúde”, desenvolvido pela
Universidade Federal do Maranhão e ofertado pela Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), disponível no
link: https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/46168
4. “Manejo da infecção causada pelo novo coronavírus”, ofertado pela Fundação Oswaldo Cruz
(FIOCRUZ), disponível no link: https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/hotsite/covid19
5. “Instruções para execução do teste rápido para detecção de anticorpos contra o SARS-CoV-2”,
ofertado pelo Laboratório de Inovação tecnológica em Saúde (LAIS) da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN), por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem do SUS (AVA-SUS), disponível no link:
https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=326
6. “Proteção física e psicossocial no trabalho em saúde e áreas essenciais no enfrentamento à COVID19”, ofertado pelo LAIS da UFRN, em parceria com o Conselho Nacional de Saúde, por meio do AVA-SUS,
disponível no link: https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=330
7. “COVID-19: uso seguro de EPI”, que tem como objetivo promover atualização para os profissionais de
saúde acerca dos conceitos essenciais nessa área de conhecimento, em face da pandemia pela COVID-19
e da necessidade de utilização segura dos Equipamentos de Proteção Individual, com foco na
paramentação e desparamentação e também na prevenção de lesão por pressão associada ao uso da
máscara N95 ou equivalente e do protetor facial pelo profissional de saúde. Ofertado por meio do AVASUS, disponível no link: https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=329
8. “Prevenção e Papel dos Agentes Indígenas de Saúde (AIS) e Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN)
na Pandemia”, ofertado pela Secretaria Especial de Saúde Indígena por meio do Ambiente Virtual de
Ensino a Distância e Trabalho Colaborativo do Ministério da Saúde (UniverSUS). O curso tem como público
alvo os AIS e os AISAN que atuam no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, para acessar o curso devese seguir as orientações abaixo:
1) Acessar o link: http://universus.saude.gov.br/index.html. Utilizar o navegador Mozilla Firefox
2) Realizar o cadastro na plataforma UniverSUS.
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3)
4)
5)
6)

Acesse seu e-mail e clique no link enviado para validar o seu cadastro.
Logar na plataforma UniverSUS.
No painel de navegação clicar na opção “Cursos”, em seguida clicar na opção “Cursos Livres”.
Selecionar o curso “Prevenção e Papel dos Agentes Indígenas de Saúde (AIS) e Agentes Indígenas
de Saneamento (AISAN) na Pandemia”.
7) Caso necessário, inserir a chave de acesso: Brasilsemcorona
9. “Curso de Atualização em Saúde Mental e Atenção Psicossocial na COVID-19”, ofertado pela FIOCRUZ
Brasília, com o objetivo de proporcionar subsídios para o entendimento global do cuidado em Saúde
Mental e Atenção Psicossocial em situações de pandemia do novo coronavírus e de oferecer ferramentas
que auxiliem a compreender e a elaborar estratégias de planejamento, preparação e resposta para
população em geral, pacientes infectados, familiares e trabalhadores da linha de frente, disponível no link:
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/atualizacao-saude-mental-psicossocial-covid19/
10. “Medidas de proteção no manejo da COVID-19 na Atenção Especializada”, desenvolvido pela
Universidade Federal de Santa Catarina e ofertado pela Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), disponível
no link: https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/46163
11. “Protocolo Clínico da COVID-19 na Atenção Primária à Saúde”, desenvolvido pela Universidade
Federal do Piauí e ofertado pela Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), disponível no link:
https://www.unasus.gov.br/cursos/oferta/418549

Orientações sobre eventos e viagens a serviço
A partir da divulgação da Instrução Normativa Nº 21/2020 do Ministério da Economia, de 16 de março de
2020, publicada no Diário Oficial da União de 17 de março de 2020, a SESAI recomenda:




As viagens a serviço de profissionais da sede dos DSEI programadas para os territórios indígenas
para matriciamento, capacitação ou outras atividades que não estiverem relacionadas ao
enfrentamento do novo coronavírus, bem com atividades que não se configurem como urgência
devem ser suspensas enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública decorrente do
coronavírus (COVID-19). As viagens rotineiras das EMSI devem ser mantidas, respeitando as
orientações de prevenção já encaminhadas para todos os Distritos.
Os DSEI devem suspender a realização de eventos e reuniões enquanto perdurar o estado de
emergência em saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19). Deve ser avaliada a
possibilidade de realização de reunião por meio de videoconferência ou de outro meio eletrônico.

Medidas de prevenção e controle
Segundo o Guia de Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela
Doença pelo Coronavírus 2019, são medidas de prevenção e controle:





distanciamento social;
higienização das mãos;
etiqueta respiratória;
uso de máscaras em serviços de saúde e na população geral.

A ANVISA apresenta Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser
adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus
(SARS-CoV-2), disponível no link:
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http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMSGGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28
Com o intuito de prevenir casos de Coronavírus em indígenas e profissionais dos Distritos Sanitários
Especiais Indígenas, recomenda-se que os Distritos orientem aos usuários e profissionais que cumpram as
seguintes medidas:









Realizar a lavagem das mãos com frequência utilizando água e sabão ou desinfetar as mãos com
álcool 70% em todas as unidades do DSEI;
Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos;
Cobrir a boca e o nariz com cotovelo ou com lenço ao tossir e/ou espirrar; o lenço deverá ser
jogado no lixo imediatamente após o uso e em seguida deve-se lavar as mãos com água e sabão
ou higienizar com álcool gel;
Evitar contato próximo a pessoas que tenham febre e tosse, preferencialmente uma distância
mínima de um metro;
Em caso de febre, tosse e dificuldade em respirar, deve-se procurar atendimento médico
imediatamente devendo ser compartilhado o histórico de saída da aldeia e contato com casos
suspeitos ou confirmados de COVID-19;
Desinfecção de objetos e superfícies, durante a pandemias de COVID-19 (Nota técnica Nº
47/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/
ANVISA,
disponível
em:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/5923491/NT+47-2020+-GHCOS/2a2e1688-76f24de4-a4c8-c050d780b9d7).

Mobilidade de pessoas para dentro e fora das aldeias
A SESAI recomenda à população indígena que evite ao máximo se dirigir aos centros urbanos. Ações como
essa, além de reduzirem o número de casos e, por consequência, evitarem a transmissão dentro da aldeia
indígena, têm o potencial de reduzir o impacto para os serviços de saúde, por reduzir o pico epidêmico.
● Em caso de indígenas que saíram da aldeia e apresentaram sinais e sintomas respiratórios antes
de retornarem, estes devem ser examinados por um médico ou enfermeiro ainda fora da
aldeia, para confirmar a suspeita de COVID-19 e proceder o isolamento. Os pacientes que
apresentarem sinais e sintomas clínicos e epidemiológicos devem ser mantidos em local
privativo/isolamento até que o caso seja descartado.
● Em caso de indígenas que estejam fora e desejem retornar à aldeia, mas não apresentam sinais
e sintomas respiratórios, avaliar a necessidade e viabilidade de permanecerem em isolamento
fora da aldeia por 7 dias, antes de retornarem para a aldeia. Se o isolamento fora da aldeia não
for viável e o indígena tenha que retornar à aldeia, recomenda-se que ele permaneça em
isolamento domiciliar por 7 dias, para observar o possível surgimento de sinais e sintomas
respiratórios, além de utilizar as medidas não farmacológicas.
Recomenda-se aos DSEI que seja realizada a higienização frequente dos meios de transporte,
principalmente os pontos de maior contato, de modo a evitar a disseminação da COVID-19.
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A SESAI recomenda à população indígena que evite se dirigir aos centros urbanos. Ações como essa,
além de reduzirem o número de casos e, por consequência, evitarem a transmissão dentro da aldeia
indígena, têm o potencial de reduzir o impacto para os serviços de saúde, por reduzir o pico
epidêmico.
A SESAI, considerando a reconhecida vulnerabilidade das populações indígenas às doenças
respiratórias, recomenda que sejam implementadas medidas restritivas à entrada de pessoas nas
aldeias indígenas, em função do risco de transmissão pelo novo coronavírus.

Orientações sobre os cuidados em saúde mental
O momento atual de enfrentamento à pandemia do COVID-19 pode suscitar sentimentos de insegurança
e preocupação; intensificar sensações relacionadas aos riscos de contaminação; aumentar o estresse e
ansiedade; e a própria condição de isolamento. Isso pode ter impacto na saúde mental das pessoas,
profissionais de saúde e usuários. Neste sentido, informa-se que a OMS divulgou um guia para cuidados
em saúde mental durante a pandemia, que apresenta informações e diretrizes conforme o público alvo:
(i) população geral, (ii) agentes de saúde, (iii) líderes de equipe e supervisores em postos de saúde, (iv)
cuidadores de crianças, e (v) idosos, cuidadores e pessoas com problemas de saúde. Recomenda-se a
divulgação deste Guia da OMS de forma ampla entre os diferentes setores do DSEI (DIASI, SESANI, CASAI,
SELOG,
SEOFI,
SEAD,
CONDISI),
disponível
em:
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51996/OPASBRACOVID1920040_por.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y
Com vistas à comunicação responsável, orienta-se, especialmente à DIASI, o compartilhamento
sistemático das informações oficiais da SESAI e Ministério da Saúde junto à CASAI, EMSI, Polos Base, UBSI,
utilizando linguagem clara e objetiva. Orienta-se ainda que a DIASI, Controle Social, lideranças e cuidadores
tradicionais elaborem conjuntamente estratégias para disseminar cuidados e ações de prevenção,
conforme o Guia da OMS, junto às comunidades indígenas, de modo contextualizado, considerando as
especificidades socioculturais de cada povo/etnia, visando a proteção e acolhimento dos usuários para
promoção da saúde mental.

Mantenha-se informado
Portal da SESAI: https://saudeindigena.saude.gov.br
Como parte da campanha de prevenção ao Coronavírus (COVID-19), o Ministério da Saúde produziu uma campanha para as redes
sociais sobre tema, que podem ser acessados por meio do link: www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus
Para acessar os boletins epidemiológicos lançados pelo Ministério da Saúde, utilize do link: www.saude.gov.br/boletinsepidemiologicos
Para informações mais detalhadas sobre Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave, acesse a Nota Técnica nº 26/2020COGASI/DASI/SESAI/MS (0014982983)
Para acessar a Nota Informativa Nº 9/2020-SE/GAB/SE/MS com “Orientações do Ministério da Saúde para manuseio
medicamentoso
precoce
de
pacientes
com
diagnóstico
da
COVID-19”,
utilize
o
link:
https://saude.gov.br/images/pdf/2020/May/20/ORIENTA----ES-D-PARA-MANUSEIO-MEDICAMENTOSO-PRECOCE-DEPACIENTES-COM-DIAGN--STICO-DA-COVID-19.pdf
Quaisquer informações ou dúvidas dos DSEI, CASAI e Controle Social sobre o novo coronavírus podem ser endereçados à SESAI,
por meio dos seguintes contatos:
E-mail: lista.nucleo1@saude.gov.br
Telefones: (61) 3315-5946 / 5935 / 5923 / 5936 / 5958
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FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI
Anexo 8. Bases de Proteção Etnoambiental (2063276)

DIRETORIA DE PROTEÇÃO TERRITORIAL – DPT
COORDENAÇÃO-GERAL DE ÍNDIOS ISOLADOS E DE RECENTE CONTATO – CGIIRC

BASES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL
Pontos de Apoio Operacional
BAPE

FPE
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1
2
3
4
5

BAPE Norte
BAPE Sul
Aldeia Juriti (apoio)
Aldeia Tiracambu (apoio)
BAPE Zo'é

Awá
Awá
Awá
Awá
Cuminapanema

6

BAPE Xinane

Envira

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

BAPE D`Ouro
BAPE Massaco
BAPE Omerê
Tanaru (apoio)
BAPE Canuaru
BAPE Piranha
BAPE Suruwaha
Jeruã (apoio)
BAPE Piripkura
BAPE Kawahiva
BAPE Koatinemo
BAPE Transamazônica
BAPE Bananeira
BAPE Cautário
BAPE Curuçá
BAPE Ituí-Itaquaí
BAPE Jandiatuba
BAPE Quixito
BAPE Pirititi
BAPE Ajarani
BAPE Demarcação
BAPE KoreKorema
BAPE Serra da Estrutura

Envira
Guaporé
Guaporé
Guaporé
Madeira-Purus
Madeira-Purus
Madeira-Purus
Madeira-Purus
Madeirinha-Juruena
Madeirinha-Juruena
Médio-Xingu
Médio-Xingu
Uru-Eu-Wau-Wau
Uru-Eu-Wau-Wau
Vale do Javari
Vale do Javari
Vale do Javari
Vale do Javari
Waimiri-Atroari
Yanomami
Yanomami
Yanomami
Yanomami

Terra Indígena
Awá
Awá
Caru
Caru
Zo'é
Kampa e Isolados, Riozinho do
Alto Envira e Kulina do Envira
Alto Tarauacá
Massaco
Rio Omerê
Tanaru
Hi-Merimã
Hi-Merimã
Zuruwahá e Hi-Merimã
Hi-Merimã
Piripkura
Kawahiva do Rio Pardo
Koatinemo
Arara
Uru-Eu-Wau-Wau
Uru-Eu-Wau-Wau
Vale do Javari
Vale do Javari
Vale do Javari
Vale do Javari
Pirititi
Yanomami
Yanomami
Yanomami
Yanomami

Município-UF

Situação

Zé Doca-MA
São João do Caru-MA
São João do Caru-MA
Bom Jardim-MA
Óbidos-PA

Desativada
Em atividade
Em atividade
Em atividade
Em atividade

Feijó-AC

Em atividade

Jordão-AC
Alta Floresta do Oeste - RO
Corumbiara - RO
Corumbiara - RO
Lábrea-AM
Tapauá-AM
Tapauá-AM
Lábrea-AM
Colniza/Rondolândia-MT
Colniza-MT
Altamira-PA
Medicilândia-PA
Seringueiras-RO
Costa Marques-RO
Atalaia do Norte-AM
Atalaia do Norte-AM
Atalaia do Norte-AM
Atalaia do Norte-AM
Rorainópolis-RR
Caracaraí-RR
Alto Alegre-RR
Amajari-RR
Iracema-RR

Em atividade
Em atividade
Em atividade
Uso intermitente
Em atividade
Em atividade
Em atividade
Uso intermitente
Em atividade
Em atividade
Em atividade
Em atividade
Em atividade
Desativada
Em atividade
Em atividade
Em atividade
Em atividade
Em atividade
Em atividade
Em atividade
Desativada
Em ativação

