2. CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DAS DETERMINAÇÕES COMPLEMENTARES DO MINISTRO
BARROSO DO STF NO ÂMBITO DA ADPF N° 709, DE 06 DE AGOSTO DE 2020

2.1 Balizadores do Plano

Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto de COVID19, doença causada por um novo coronavírus, passava a constituir uma pandemia, dada a
velocidade e escala de transmissão da doença.

A vulnerabilidade e exposição exacerbadas à COVID-19 não afetam todas as comunidades da
mesma maneira, devido a diferenças entre elas. Portanto, devem-se adotar abordagens
diferenciadas, que levem em conta o modo particular de vida de cada uma delas; por exemplo, as
peculiaridades dos povos indígenas que vivem em isolamento voluntário, sem contato sustentado
com populações de maioria não indígena.

A União considera importante demonstrar, na atualização do Plano de Barreiras Sanitárias, as
medidas que já vinham sendo implementadas para proteção dos povos indígenas isolados e de
recente contato, antes mesmo da decisão do STF, destacando que essas ações são sequenciais,
contínuas e envolvem toda estrutura governamental, em especial para conhecimento da sociedade
brasileira.

2.2 Conceito e alcance do instituto das barreiras sanitárias

Em relação à implementação das barreiras sanitárias, salienta-se que muito antes da
propositura da ADPF n° 709, estas já vinham sendo realizadas para as comunidades indígenas pela
União, em especial pela FUNAI e pela SESAI, inclusive com ações de caráter emergencial, que
tiveram início há cerca de quatro meses, imediatamente após o surgimento dos primeiros casos de
contaminação por COVID-19 em populações indígenas.

O plano de ação para a implementação de barreiras sanitárias, determinado no âmbito da
ADPF 709, inclui-se nesse mesmo caráter emergencial, e por isso está sendo pensado e desenvolvido
de modo a incluir-se no escopo das atividades, de resposta imediata, que já vinham sendo realizadas
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pela União, em que pesem as enormes dificuldades para sua implementação, principalmente
quanto à carência de efetivos que labutam na área da saúde pública —agravado diante da pandemia
— e das dificuldades de atuação em nível nacional, em um território vastíssimo, principalmente na
região da Amazônia Legal.

Como mencionado na decisão do Tribunal Supremo, o enfrentamento dos "problemas
estruturais que acompanham a questão indígena há décadas — histórica inoperância do Estado
brasileiro na regularização dos seus territórios, na contenção de invasores e no desenvolvimento de
políticas públicas de reconhecimento e proteção" vai muito além do que permite a via judicial. Nessa
linha, o que propõe a União é um plano emergencial, possível e exequível.

O Governo reconhece a imprescindibilidade da participação das comunidades indígenas na
formulação dos planos e políticas que lhe são direcionados e conduz suas ações com o intuito de se
resguardar as características peculiares de cada comunidade.

A situação demanda medidas rápidas e eficazes. Nesse sentido, a União entende que o Plano
de Barreiras Sanitárias e o cronograma das atividades propostos revelam-se concretos e de
efetividade possível, de forma a equilibrar a urgência da medida, para o resguardo das comunidades
indígenas, com a necessária prioridade e os meios disponíveis.

As manifestações acerca do Plano de Barreiras Sanitárias descritas indicam a existência de
controvérsia fundamental quanto ao conceito e ao alcance da figura das "barreiras sanitárias".

Nesse sentido, as barreiras sanitárias, cuja instalação foi determinada por meio de cautelar,
têm a função de conter a disseminação da COVID-19 nas áreas ocupadas pelos PIIRC. Por essa razão,
não constituem apenas instrumento de defesa territorial e de limitação da movimentação nas TI.
Devem desempenhar, igualmente, o papel de gestão e contenção da crise sanitária que está sendo
enfrentada, sem o que a finalidade para a qual foram instituídas não se veria cumprida.

Inclusive, tal entendimento foi corroborado pela própria APIB no seu documento intitulado
"Contribuições dos Especialistas convidados pela APIB", conforme o trecho destacado abaixo:
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"Nada impede, obviamente, que as BAPES sejam utilizadas para a instalação de
estruturas necessárias à implementação de uma Barreira Sanitária. Contudo, é
importante que todos na Sala de Situação compreendam que Barreiras Sanitárias tem
como objetivo evitar ou prevenir riscos de contaminação e disseminação de doenças, no
caso a COVID19, e são compostas por barreiras físicas somadas aos protocolos capazes
de impedir a propagação do vírus."

A União, na atualização do Plano em comento, busca evidenciar que a opção pela utilização
das BAPE, na função de barreira sanitária, vai ao encontro da proatividade do Estado na rápida
proteção das comunidades indígenas isoladas e de recente contato. Nesse sentido, o planejamento
de estruturação das BAPE atende aos itens mínimos relacionados na decisão proferida pelo Min.
Luís Roberto Barroso.

Ainda, a cerca da compreensão da expressão "barreiras sanitárias", há de se considerar que
os demandantes partem de visões distintas, o que não significa "erradas". Por ocasião da
apresentação do CNJ, em reunião ocorrida no âmbito da Sala de Situação, foi feita urna menção
técnica, com destaque para:

"O que são barreiras sanitárias? Mecanismo legal utilizado por autoridades
governamentais de um país ou região que impede ou restringe a circulação de pessoas,
com o objetivo de evitar ou prevenir riscos de contaminação e disseminação de doenças,
no caso a COVID19, que ameaça a saúde de todos, em especial dos povos indígenas"
(grifo nosso).

A APIB expõe em sua argumentação apenas uma parte do conceito do CNJ, suprimindo o
impedimento ou restrição à circulação que são os meios para se atingir o objetivo. Deste modo, é
possível dissociar o objetivo do meio para atingi-lo.
Conceito

O que é

BAPE

Unidade da Funai

Barreira Sanitária

Barreiras físicas + protocolos de
conduta

Para que serve?

Monitoramento territorial e fiscalização de
uma área onde haja presença, de povos,
•
isolados e de recente contato
Evitar ou prevenir riscos de contaminação e
disseminação de doenças, no caso a COVID19.

Contribuições dos especialistas convidados da APIB, 2020, p. 2
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Acerca da afirmação introdutória de "equívoco conceituai" que consta nas Contribuições dos
convidados pela APIB, importa frisar que a compreensão dos membros do grupo de trabalho que
delineou o Plano de Barreiras Sanitárias formado pela decisão do ministro relator, foi a de que a
expressão "barreiras sanitárias" sempre se refere à proteção territorial com atribuições claras.

Por este motivo, entende correto afirmar que as Bases de Proteção Etnoambientais (BAPE) se
encaixam perfeitamente na noção de "barreiras sanitárias", posto que essas bases, por sua própria
natureza, são dispositivos de proteção territorial por excelência, com presença ininterrupta de
servidores, colaboradores, auxiliares indígenas e, quando disponível, com presença de forças de
segurança pública.

Não há, portanto, divergência conceituai nessa questão. Para melhor esclarecimento desta
compreensão, relacionamos Informações Técnicas (IT) que a corroboram, destacando pontos
pertinentes à proteção territorial promovida pelas BAPE, sobretudo desde o início da pandemia,
com as adequações que se processaram nas suas dinâmicas diárias a partir deste cenário:

a)

Informação Técnica n 2 12/2020/COPLII/CGIIRC/DPT-FUNAI, Anexo 18 do Plano, de

29/04/2020, que versa sobre Ações de Proteção Emergenciais para Povos Indígenas Isolados
(COVID-19). Dela, destaca-se:

"Esta Informação Técnica também tem o objetivo de aprofundar as orientações
dispostas no Memorando n° 29/2020/COPIRC/CGIIRC/DPT-FUNAI (Anexo 1) que
estabelece medidas gerais para providências sobre o Coronavírus pelas Frentes de
Proteção Etnoambientais (FPEs)". Entre elas, no que concerne os povos indígenas
isolados estabeleceu-se que: a) As atividades de Monitoramento de Referências
Confirmadas de Povos Indígenas Isolados sejam temporariamente suspensos até
segunda ordem; b) Ações de Qualificação e/ou Localização de Informações e/ou
Referências em Estudo também devem ser temporariamente suspensos, salvo em
exceções a serem devidamente justificadas pelas FPEs e autorizadas pela CGIIRC; c) 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. d)
As ações de Proteção Territorial devem ser consideradas atividades prioritárias para
-prevenção

da epidemia";
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"De acordo com o médico sanitarista Douglas Rodrigues, conforme registrado em
Desafios da Atenção à Saúde dos Povos Isolados e de Recente Contato, isso se não se dá
devido a uma falha imanente do sistema imunológico das populações indígenas, mas
sim devido a maior homogeneidade genética destes grupos".

"O isolamento, portanto, é muitas vezes a medida sanitária mais eficaz contra as
epidemias (...) Isso se torna ainda mais evidente no atual contexto de pandemia..."

..."a principal política pública para impedir o contágio é a garantia da manutenção da
autodeterminação de tais povos que optaram pelo isolamento..."

"Sendo assim, no que diz respeito ao contexto de surto epidemiológico do novo
Coronavírus, a COPLII reitera que as ações de proteção territorial são o principal
mecanismo para a prevenção da contaminação de povos indígenas isolados".

"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".

"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".

O "Memorando n° 29/2020/COPIRC/CGIIRC/DPT-FUNAI", de 08/04/2020, citado na IT acima
é, na verdade, o texto base do Plano de Contingência da CGIIRC, encaminhado às 11 Coordenações
das Frentes de Proteção Etnoambiental (CFPE) que coordena. Este "Plano de Ações em Terras
Indígenas — Covid-19" (Anexo 9) já reorientava as ações da BAPE, implementando procedimentos
novos como:
"(I) o funcionamento das BAPE, aumentando o tempo de escalas e permanência das
equipes em campo para diminuir fluxo de transações, quarentena de 14 dias para as
novas equipes, redução de auxiliares indígenas para evitar expõ-los a risco;
(2) a interrupção de contato com as aldeias no que não fosse emergencial, orientando
os indígenas sobre as restrições e sobre deslocamentos às cidades, informando acerca
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da pandemia no mundo e estabelecendo protocolos de contato com os Distritos
Sanitários Especiais Indígenas (DSEI);
(3) a suspensão das ações de localização e monitoramento de indígenas isolados;
(4)a atenção à proteção territorial quanto a invasões e ilícitos ambientais como meio de
'evitar a proliferação nas Ti com povos isolados e de recente contato, sempre seguindo
protocolos do Ministério da Saúde;
(5) a elaboração de Planos de Contingência Locais pelas FPE em parceria com os DSEI e
outros co-autores e autoridades locais; (6) Observação de quarentena de 14 dias
(isolamento social urbano e isolamento em área indígena, na Casa de Quarentena, antes
de entrar na BAPE). Criação de unidades apropriadas (Casas de Quarentena/
Isolamento), recomendando-se elaboração de "Protocolo e um Plano de Trabalho
específico para a Quarentena" e a inclusão de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
de acordo com as normativos;

Informação Técnica n2 36/2020/COPLII/CGIIRC/DPT-FUNAI (Anexo 19 do Plano) de

13)

23/07/2020. Trata-se de uma narrativa de Ações desenvolvidas COPLII e FPEs - 1 ano de Gestão,
comportando assim ações do segundo semestre de 2019 e do primeiro semestre de 2020. Desta IT
destaca-se:
"Como resultado dessas ações, que devem ser vistas de maneira abrangente, tendo em
vista a continuidade do trabalho de proteção territorial desempenhado pelas BAPEs,
pode ser apontado o relativo fortalecimento do monitoramento ostensivo nas Tis em
pauta; o combate a ilícitos ambientais em seu interior; mapeamento de pontos de
invasão e delitos, além da identificação de sua rede de apoio e logística; apreensão de
equipamentos e materiais utilizados por infratores; aplicação de multas; etc".

"Em cumprimento às determinações da Portaria Conjunta AP 4.094, de 20 de dezembro
de 2018, que define princípios, diretrizes e estratégias para a atenção à saúde dos Povos
Indígenas Isolados e de Recente Contato, esta Coordenação está em diálogo com as FPEs
e Sesai para a construção dos Plano de Contingência da Saúde para Situações de Contato
com Povos Isolados e Surtos e Epidemias em Grupos de Recente Contato. Estão sendo
priorizados os Planos de Contingência das Referências Confirmadas de Povos Indígenas
_Isolados com maior grau de vulnerabilidade".
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"No âmbito da Funai, algumas medidas foram adotadas junto às equipes que atuam em
campo, por meio das FPEs, desde o início da pandemia as quais descrevemos abaixo de
forma resumida, de acordo com o Plano de Ações em Terras Indígenas - COVID-19 —
Anexo 9:
I - elaboração de orientações às FPEs e envio dos documentos produzidos pela Sesai/MS;
II - orientações às FPEs quanto à necessidade de alinhamento institucional com os
Distritos Sanitários Especiais Indígenas acerca da colaboração na construção dos Planos
de Contingência;
III - atividades relacionadas a proteção territorial; foram elaboradas orientações para
que servidores de outros órgãos realizem medidas sanitárias;
IV - recebimento de equipamentos de proteção individual (EPIs) e testes rápidos para
detecção da Covid-19 e envio à todas as FPEs;
V - aumento do tempo das escalas em campo (o tempo da quarentena sanitária no
interior da Terra Indígena);
VI - análise caso a caso para quarentenas realizadas na cidade e nas BAPEs".

"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.
Neste sentido, as Coordenações das FPEs estão desenvolvendo diversas ações de
proteção territorial e fortalecimento de barreiras sanitárias..."

A seguir, a IT n° 36 faz um escorço das ações, progressos e dificuldades de cada uma das
11 Coordenações de Frente de Proteção Etnoambiental (CFPE) da CGIIRG/DPT/FUNAI no combate à
pandemia da Covid-19, por meio de suas 20 BAPE, tomando por premissa a proteção territorial
como medida de garantia da saúde das populações indígenas que habitam nas 22 TI de suas
abrangências na Amazônia Legal, a saber:
CFPE Awá/MA (TI Awá, Alto Turiaçu e Caru);
CFPE Cuminapanema/PA (TI Zoté);
CFPE Envira/AC (TI Kampa e Isolados do Rio Envira, Riozinho do Alto Envira, Kulina do
Envira e Alto Tarauacá);
CFPE Guaporé/RO (TI Massaco e Rio Omerê);
CFPE Madeira-Purus/AM (TI 1-11-Merimã e Zuruwahá);
CFPE Madeirinha-Juruena/RO (TI Piripkura e Kawahiva do Rio Pardo);
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Relatorio 1ª Atualização do Plano de Barreiras Sanitárias (2063554)

SEI 00692.002048/2020-63 / pg. 151

CFPE Médio Xingu/PA (TI Ituna-ltatá, Cachoeira Seca, Araweté do Igarapé Ipixuna);
CFPE Uru-Eu-Wau-Wau/RO (TI Uru-Eu-Wau-Wau);
CFPE Vale do Javari/AM (TI Vale do Javari);
CFPE Waimiri-Atroari/RR-AM (TI Waimiri-Atroari e Pirititi); e
CFPE YanomamiYe'Kuana/RR-AM (TI Yanomami).

c)

Informação Técnica n2 13/2020/CFPE - VALE DO JAVARI-FUNAI, Anexo 22 do Plano,

de 05/08/2020, que trata das Providências enfrentamento COVID-19. Destacam-se os seguintes
excertos, sendo relevante também a sequência de fotos atuais que a IT traz acerca das BAPE de sua
abrangência:

Decisões imediatas:

"Os servidores e colaboradores da Funai que atuam nas Frentes de Proteção
Etnoambiental vêm seguindo as orientações do Ministério da Saúde, repassadas pela
Coordenação-Geral de índios Isolados e de Recente Contato, cumprindo a quarentena
obrigatória em duas etapas: 1.2.1. isolamento social urbano antes da entrada na Terra
'Indígena (15 dias que antecede a data do início do deslocamento); 1.2.2. quarentena em
área indígena (mais 15 dias em local isolado na floresta afastado da Base de Proteção e
sem interação com a equipe que já se encontra em campo)..."

"Concluiu a construção da BAPE Quixito no Igarapé Figueiredo, dotando de
infraestrutura que permite aos usuários conforto e segurança para atuar na prevenção
e combate ilicitos ambiental e proteção aos isolados".

"No antigo BAPE Quixito foi instalado casa de quarentena, onde servidores e
-colaboradores, incluindo policiais da FAISP permanecem 14 (quatorze) dias de
quarentena".

"Na estrutura foi realizado melhorias no trapiche, banheiros, rede elétrica e hidráulica.
Com recurso descentralizado FUNAI/BSB através da CGIIRC foram adquiridos
eletrodomésticos (fogão, freezer, tv, parabólica, rádio transceptor, camas) utensílios de
copa e cozinha, cama e mesa e demais materiais básicos para servir aos hóspedes. O
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local é acolhedor, tranqüilo, bucólico, semelhante a um sítio. O local ainda está passando
por melhoria, como instalação de forro no alojamento, troca de tela nas janelas,
pintura".

"Na casa de quarentena é disponibilizado EPIs como máscara, álcool gel de uso
individual e coletivo. Há ainda disponível equipamentos como oxímetro, termômetro
digital infravermelho, nebulizador e medicamentos".

"Adquirido motor de potência 150hp YAMAHA, para atender alguma urgência que
porventura venha surgir em campo. O motor foi instalado na lancha KAWAHIRI que
estava encostado em flutuante em Tabatinga, por vários anos. Realizado limpeza,
instalação de cabo, volante e demais acessórios da embarcação. A instalação do motor
na lancha Kawahiri foi apenas para ações imediatas, pois ele será reinstalado em outra
embarcação de 9 (nove) metros que foi adquirido no exercício 2019 e somente agora o
fornecedor fez a entrega".

"Instalado em todas as aldeias Korubo radio transceptor, cuja medida é para que os
indígenas possam comunicar com a BAPE 1Ni/h-aguai sem a necessidade de se deslocar
até àquela unidade. A comunicação facilita o atendimento às aldeias da equipe da FUNAI
e SESAI. Qualquer ocorrência é comunicado e prontamente as equipes se deslocam às
aldeias".

"Há muito diálogo com os Korubo por parte das equipes FUNAI e SESAI sobre o COVID19, orientando e esclarecendo da importância de permanecerem na aldeia e só sair caso
seja extremamente necessário...".

"Assim, foi descentralizado recurso para aquisição gerador de energia de 22kva para que
a BAPE tenha disponível a sequência no fluxo contínuo do trabalho, sem prejudicar
financeiramente a administração; Pensando na segurança, o gerador garante que o
sistema de proteção continue ativo mediante a uma situação inesperada. Ainda como
equipamento energéticos foram adquiridos placas solar e controladores de energia para
utilização nas instalações de radio comunicação...".
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Barreiras Sanitárias:

"A Base de Proteção Etnoambiental Ituilltaquai, é considerada a unidade central da
FPEVJ (...) Sendo a mesma ainda, responsável pelo monitoramento diário das demais
BAPEs, auxiliando com suporte técnico, administrativo e operacional, uma vez que a
mesma está equipada com antena de INTERNET para uma comunicação rápida e direta
com Tabatinga, Atalaia do Norte, outros BAPEs, Casa de Quarentena, Acampamento
roarí, equipes de fiscalização e outros".

"Considerando o que os médicos especialista Erik Jennings e Douglas Rodrigues todas
ações estão presentes do BAPE Itui/Itaquai..." (em referência à EPI, quarentena,
proteção territorial, monitoramento epidemiológico pelo DSEI, casa de quarentena,
redução de equipes, sem auxiliares indígenas, retirada imediata de casos supeitos,
comunicação via rádio e internet, entre procedimentos orientados como nos pontos
seguintes da IT).

"Elaborado pelos servidores da FUNAI e SESAI que estavam em campo Subplano de
Contingência diante da Emergência Sanitária pelo novo Coronavírus — Sub-Bacias ltuí e
Itaquaí, cujo teor foi apresentado ao DSEI Javari, CR-VJ, servidores FPE-VJ, UNIVAJA para
aprimoramento e contribuições".

'"A BAPE Jandiatuba atua como marco principal na proteção das regiões de índios
isolados (...) Nesta RAPE não há uma estrutura de saúde, mas é mantido um estoque de
medicamentos e EPIs, equipamentos básico de saúde (termômetro, oximetro e medidor
pressão arterial, nebulizador) e quando necessário a equipe faz comunicação via Internet
e rádio, com os profissionais de saúde do BAPE Itui/Itaquai, que orientam como proceder
em cada situação. Nesta BAPE foi instalado recentemente antena de acesso à intemet e
nos próximos dias contará com embarcação tipo lancha coberta, com motor 90HP para
transporte dos servidores e colaboradores".

-"A BAPE Quixito exerce ações iguais ao BAPE Jandiatuba, atuando na proteção das
regiões de índios isolados e de recentes contato (...) na parte da saúde também não há
uma estrutura de saúde e os equipamentos e orientações também no mesmo molde e
14

Relatorio 1ª Atualização do Plano de Barreiras Sanitárias (2063554)

SEI 00692.002048/2020-63 / pg. 154

também foi instalado recentemente antena de acesso à intemet e nos próximos dias
também contará com embarcação tipo lancha coberta, com motor 90HP para transporte
dos servidores e colaboradores".

"Atualmente a equipe de campo da BAPE Ituilltaquai conta com recurso de monitorar
através de drone, cuja tecnologia é possível controlar áreas e efetuar ações imediatas
de combate ao crime ambiental".

"Toda a exposição acima se justifica para demonstrar as ações de enfrentamento ao
COVID-19 e que ainda buscamos melhorias e condições ideais (...) as matérias divulgadas
nas mídias estão longe da realidade da qual estamos vivenciando, demonstrando nas
publicações que não estão acompanhando e não tem conhecimento da situação local,
denegrindo todos os esforços que apesar das dificuldades temos alcançados bons
resultados".

d)

OFÍCIO N° 5/2020/CFPE - MADEIRA-PURUS/FUNAI — Anexo 8, de 14/07/2020, que

apresenta solicitação de descentralização de recurso orçamentário para a execução de dois planos
de contingência: o Plano de Ação Suruwaha (Anexo 3) e o Plano de Ação Hi-Merimã (Anexo 2).
Destaca-se:

"Cabe esclarecer que o cálculo acima foi feito tomando-se como parâmetro quatro
pessoas em cada Base por troca. A referida descentralização se insere no contexto mais
amplo dos Planos de Ação Suruwaha e Ni-Mel-imã, em anexo a este Ofício, os duais foram
elaborados por esta Frente de Proteção em parceria com o Distrito Sanitário Especial
Indígena Médio Rio Purus para fins de proteção e promoção dos direitos Suruwaha e HiMerimã ante a pandemia pelo novo coronavírus".

"Vale ressaltar também, que não existe casos suspeitas muito menos confirmado entre
os índios de recente contato, além de que nas áreas próximas aos índios isolados e de
recente contato não foram identificado nenhum caso".

Portanto, as BAPE estão sendo adaptadas e utilizadas pela União como barreiras sanitárias,
nos termos da ADPF n° 709, pois são a opção viável para que essa medida seja efetiva e eficaz, em
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tempo hábil, atendendo, assim, à imprescindibilidade da proteção territorial na contenção do
avanço da Covid-19 em direção às populações indígenas isoladas e de recente contato.

Seria um equívoco afirmar que as BAPE não são "sanitárias", apenas por uma questão de
terminologia, pois são sanitárias, inquestionavelmente, na sua finalidade. O distanciamento é a
proteção mais eficiente no contexto pandêmico, como é do conhecimento de todo indigenista, seja
do Estado ou neo-indigenista.

Conforme manifestações técnicas da Coordenação de Políticas de Proteção e Localização
de Povos Indígenas Isolados (COPLII/CGIIRC/DPT/FUNAI), e da Coordenação-Geral para Povos
Isolados e de Recente contato (CGIIRC/DPT/FUNAI), acima mencionadas e aqui resumidas: 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.

A União enfatiza que as BAPE são 'barreiras sanitárias' de caráter permanente" que,
inclusive, 'antecedem à pandemia, e permanecerão em funcionamento durante todo este período
crítico/emergencial de combate ao COVID, e que continuarão em funcionamento, mesmo após seu
cessamento, de modo ininterrupto, 24h por dia.

Não há "equívoco conceitual", mas, ao contrário, adaptação dinâmica e racional dos meios
à disposição do Estado para enfrentamento da pandemia, posto que as BAPE têm ressaltadas em
sua ação territorial protetiva as ações finalísticas que englobam a orientação, o monitoramento e o
alerta necessários à promoção e à proteção dos povos indígenas diante da possibilidade de contágio.

A própria Informação Técnica ne 7/2018/COPLAF/CGIIRC/DPT-FUNAI citada pela APIB
informa:
"Essas equipes efetuam deslocamentos e trocas periódicas, de modo que as BAPEs não
ficam, em momento algum, desguarnecidas de equipe técnica, pois podem sofrer
invasões e depredações. Assim, as BAPEs são estruturas físicas onde as equipes atuam e
desenvolvem ações finalisticas permanentes de várias ordens: monitoramento e
vigilância territorial; fiscalização contra ilícitos e invasões; controle de acesso às Tis;
monitoramento e localização de povos indígenas isolados; acompanhamento de ações
de saúde, educação não escolar, etnodesenvolvimento, PGTAs junto a povos indígenas
16
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de recente contato; promoção dos direitos dos povos indígenas de recente contato por
meio da execução de Programa específico para cada etnia, além da manutenção da
estrutura física e operacional das BAPEs" .

Ou seja, nem mesmo na descrição feita por esta Informação Técnica, datada de 08 de
novembro de 2018, as BAPE foram consideradas como destinadas exclusivamente à proteção físicoterritorial. Na coluna "pra que serve?", do quadro apresentado pelos convidados da APIB, é dito que
as BAPE servem para "monitoramento territorial e fiscalização de uma área onde haja presença de
povos isolados e de recente contato", contudo, como se comprova na citação acima, embora seja a
proteção territorial o objetivo primário das BAPE, suas ações finalisticas são de "várias ordens", com
vista à máxima proteção e à promoção dos direitos dos povos indígenas que habitam as TI por elas
abrangidas.

Embora o "monitoramento territorial e a vigilância" já justificasse uma importante ação
"sanitária" de isolamento e proteção a estas populações, como repetidas vezes foi colocado, a
pandemia exigia da Funai o desenvolvimento de planos de contingência que definiam
procedimentos de ordem sanitária, tais como: 1) uso de EPI; 2) testagem; 3) quarentena e
isolamento; 4) desinfecção de embarcações e objetos, dentre outras ações.

Por este motivo, estão sendo anexados os Planos de Contingência da Funai, da CGIIRC,
Protocolo CGIIRC, além de planos locais como o da CFPE Awá, além das IT citadas acima.

Quanto à Funai, foram elencadas a seguir ações de saúde realizadas suas Coordenações de
Frentes de Proteção Etnoambiel (FPE), documentadas no anexo Vigilância territorial adaptada à
vigilância sanitária - CGIIRC-FPEs - AntiCovid-19. São ações decorrentes de adequações de
procedimentos adotados em razão da pandemia, isto é, ações de saúde iniciadas a partir de março
de 2020, e que podem ser sintetizadas aqui como:
ações de proteção e vigilância territorial de PIIRC;
construção de casa de quarentena em TI;
instalação de barreira sanitária em aldeia;
comunicação via rádio;
ações de conscientização e sensibilização acerca da Covid-19;
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transferência de informações acerca de medidas preventivas e adoção de
procedimentos sanitários, quarentena, higienização;
capacitar os indígenas e suas organizações para que prestem apoio nas ações de
enfrentamento a Pandemia do novo Coronavírus;
apoio à equipe da SESAI nas ações prevenção e controle sanitários ao novo
coronavírus a partir da Barreira Sanitária de controle de acesso à T.I Rio Branco e à TI Massaco
através das ações de vigilância e fiscalização;
trinta e oito ITEs referentes ao deslocamento de policiais militares da Polícia Militar
do Estado de Rondônia, desde o início da pandemia, com período intercalado com o objetivo de
realização' de policiamento ostensivo e policiamento ambiental através de barreiras policiais que
funcionam também como barreiras sanitárias, visando dissuadir recalcitrantes que atentam contra
a ordem pública, a ordem sanitária, a saúde pública e o patrimônio da União (Terra Indígena UruEu-Wau-Wau e instalações físicas e operacionais da Funai alocadas no interior da referida LI);
1B.

medidas de isolamento social rigoroso;
estabelecimento, junto aos indígenas Amondawa, de medidas provisórias para a

comercialização da farinha de mandioca e outros produtos agrícolas sem a necessidade de se
deslocarem para as cidades;
controle de imunização dos servidores e colaboradores eventuais da FUNAI e demais
instituições que atuam nas comunidades Awa Guajá;
1.3. orientação às equipes de campo sobre as metodologias de prevenção;
articulação interinstitucional com os Polos-Base de Santa Inês e Zé Doca, CASAI e
Coordenação do DSEI-MA (SESAI) para implementação das ações definidas no "Plano de
Contingência Nacional para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19) em Povos
Indígenas" (Anexo 1 do Plano);
articulação interinstitucional para definição, em caráter de urgência, de uma rede e
fluxo de atendimento específico para acolhimento dos indígenas Awa nos hospitais municipais e
estaduais, conforme a necessidade de tratamentos futuros;
Instalação de pontos de apoio na TI Arariboia (para proteção de isolados);
início da instalação da nova BAPE no rio Catrimani, TI Yanomami, para proteção de
isolados e combate a invasões, garimpo ilegal e outros ilícitos; e
Interlocução com as comunidades Yanomami Xexane e Maimasi para contornar
situações• de risco, vulnerabilidade infantil, alcoolismo e exposição a doenças por conta de
sucessivas e detidas viagens à Boa Vista.
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Como informação, a CGIIRC/DPT/FUNAI já descentralizou, desde início da pandemia, R$
2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) entre projetos de custeio e de investimento
relacionados especificamente ao combate da Covid-19 por meio das vinte BAPE atualmente
existentes.

Ademais, a CGIIRC/DPT está atendendo aos projetos de instalação de barreiras sanitárias
recém-elaborados e apresentados em resposta ao Plano desenvolvido pelo Governo, priorizando
ações em área de maior risco, como as TI do Acre, Maranhão (Araribóia) e Roraima (Yanomami),
dentre outras, seguindo o cronograma de ações.

A previsão deste atendimento, que também se aplica a recursos destinados
especificamente às ações de combate à Covid-19, não afetando o orçamento anual rotineiro, está
orçado igualmente na faixa dos R$ 3.000.000,00 (três milhões).

A União não discorda quanto a tornar as BAPE ainda mais efetivas no combate à pandemia.
Este tem sido o constante desafio da FUNAI, que concentra seus esforços para melhorar, ampliar e
potencializar as BAPE com mais apoio na segurança, com instrumentos tecnológicos, com maior
qualidade da comunicação e na gestão do pessoal de campo e administrativo. São ações que vinham
sendo adotadas mesmo antes da pandemia, o que denota o esforço para implementação de uma
política de valorização crescente da população indígena no Brasil.

Como já informado no Plano de Barreiras Sanitárias para os Povos Indígenas Isolados e de
Recente Contato, apresentado em atendimento à determinação da ADPF n2 709, a União vem
adotando, desde janeiro de 2020, antes mesmo da Organização Mundial da Saúde (OMS) decretar
a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPIO, diversas medidas técnicas para
que os povos indígenas, gestores e colaboradores possam contribuir com a prevenção e o manejo
dos casos pela infecção pelo Coronavírus, bem como para restrição da entrada de terceiros nas
comunidades indígenas.

Para tanto, destacam-se as elaborações do Plano de Contingência Nacional para Infecção
Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) em Povos Indígenas, da Secretaria Especial de Saúde
Indígena (SESAI) e do Plano de Contingência Nacional da FUNAI para as ações de proteção e
19
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promoção aos povos indígenas no contexto da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) . Esses
planos vêm norteando as ações de enfrentamento à COVID-19 entre povos indígenas destas
instituições até o presente momento.

Atualmente foram instaladas mais de 300 (trezentas) barreiras sanitárias, sem prejuízo à
ação de vigilância ininterrupta e ao combate a ilícitos e a invasões às erras indígenas, por meio de
suas vinte Bases de Proteção Etnoambiental (BAPE) na Amazônia Legal.

Além disso, a FUNAI mantém uma Central de Atendimento específica para as solicitações
dos povos indígenas relacionadas ao combate à COVID-19 e, em 24 de abril de 2020, já havia sido
ativada a Sala de Situação SESAI/FUNAI, nível central, para o enfrentamento à pandemia por COVID19.

Até o presente momento, não há registros de casos de COVID-19 entre as populações
indígenas isoladas. Segundo o acompanhamento interno da CGIIRC, com base nas informações
semanais dos coordenadores das Frente de Proteção Etnoambientais — FPE, nas quais especialistas
atuam nas pontas do trabalho indigenista, em áreas com presença de povos de recente contato, se
tem registro de um óbito entre os Yanomami. Segundo Boletim Epidemiológico da SESAI, do dia 13
de agosto de 2020, não houve alteração no número de óbitos por COVID-19 no DSEI Yanomami
desde o dia 08 de junho de 2020 (ocorrido no dia 02 de junho de 2020), ou seja, há mais de dois
meses.
Ainda como exposto no Memorando CFPE-MJ, Anexo 4, o experiente indigenista Jair
Candor, coordenador da Frente de Proteção Etnoambiental Madeirinha Juruena, ganhador do
Prêmio Espírito Público, na categoria meio ambiente, em entrevista recente ao UOL, reforçou que
"se a doença chegar lá [nos índios], já era, não tem o que fazer". Isso porque a matéria versa sobre
a proteção territorial nas TI Kawahiva e Piripikura, envolvendo combate aos invasores, madeireiros
e caçadores ilegais. No memorando, o indigenista diz:
"Considerando a solicitação da CGIIRC, vimos informar que a Frente de Proteção
Etnoambiental Madeirinha-Juruena vem seguido todas as orientações com relação a
proteção contra o COVID-19, no que tange à proteção de seus servidores, colaboradores
eventuais e indígenas habitantes das Terra Indígenas Piripkura e Kawahiva do Rio Pardo,
de sorte que até o momento nenhum caso de Covid-19 foi registrado.
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Uma das principais medidas tomadas, foi evitar ao máximo o fluxo de pessoas entre a
BAPE e as cidades, tem adotado pela renovação das ordens de serviços de servidores e
colaboradores que já se encontram em campo, objetivando preservar a segurança
sanitária do local, o que tem sido exitoso, dado o comprometimento da equipe envolvida.
Na mais a equipe tem buscado pela quarentena na cidade e no campo, evitando com
isso qualquer risco de contaminação a demais servidores, colaboradores e indígenas".

2.3

Considerações acerca das contribuições da APIB, da Procuradoria Geral da República, da

Defensoria Pública da União e do CNJ, anexadas aos autos

Das manifestações contributivas apresentadas observa-se, incialmente, o reconhecimento
do esforços que vêm sendo feitos por FUNAI e SESAI, pelo MPF, remetendo que "Inobstante os
esforços empreendidos por estes órgãos, as ações adotadas não têm sido suficientes para alcançar
o objetivo almejado" e, é nesse sentido que foram priorizadas ações no âmbito do referido Plano.

Executar atividades que envolvam a instalação e/ou a ampliação de estruturas físicas, com
a movimentação de pessoal e o consequente estabelecimento de um fluxo logístico na região
Amazônica é algo extremamente dificultoso e, ainda, que requer investimentos expressivos de
recursos financeiros, além do emprego e engajamento de diversos órgãos governamentais, em
especial das Forças Armadas.

Mesmo diante de tal complexidade, a União vem se empenhando para proteger os povos
indígenas, como bem afirmaram o Ministério Público Federal e os próprios integrantes da APIB nas
reuniões realizadas no âmbito da Sala de Situação, estabelecida em atendimento à ADPF 709.

Complementarmente, cumpre dizer que foi apresentado um novo Plano de Enfrentamento
e Monitoramento da COVID-19 para os Povos Indígenas Brasileiros, onde estão agregadas ações
Interministeriais e dos antigos Planos de Contingência da SESAI e FUNAI, além de iniçiativas 510
Ministérios da Mulher da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da Cidadania, da Educação,
do Meio Ambiente, do Ministério da Defesa, dentre outros, destinadas aos povos e comunidades
tradicionais, com foco nas populações indígenas. Destacam-se, dentre elas:
Publicação e divulgação de vídeos e cartilhas informativas;
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Publicação de Notas Informativas;
Distribuição de EPIs e testes rápidos;
Instituição de Equipes de Resposta Rápida (ERR) e contratação de 200 profissionais
para integrá-las;
Vacinação contra a Influenza prioritária para povos indígenas;
A contaminação pela COVID-19 tenderia a ser agravada nessa população em decorrência
de:
A população indígena ser a mais vulnerável em termos dos níveis dos indicadores de
mortalidade;
A população indígena apresentar diferentes doenças e agravos à saúde, tais como a
desnutrição e a anemia em crianças e doenças infecciosas como malária e tuberculose;
A ocorrência de hipertensão, diabetes, obesidade e doenças renais ser cada vez mais
frequente em adultos indígenas; e
As doenças infecciosas introduzidas em grupos indígenas tenderem a se espalhar
rapidamente nessa população.

Além disso, qualquer forma de isolamento para casos suspeitos ou confirmados em
territórios indígenas apresenta alto grau de dificuldade e complexidade, dado que suas habitações
geralmente apresentam grande número de moradores.

Há, portanto, uma pletora de ações em curso, bem como um planejamento em execução
e em constante aperfeiçoamento, para que, por exemplo, um dos problemas estruturais mais em
evidência seja enfrentado — a desintrusão de invasores. Esse trabalho vem sendo executado por
Grupo Técnico composto para tal finalidade, capitaneado pela Secretaria de Operações Integradas
(SEOPI/MJSP), a qual apresentará um plano de ação específico ao Juízo, até o final do presente mês.
O próprio MPF elenca que "...Não se ignora que as ações de desintrusão de terceiros em terras

indígenas demandam tempo e planejamento cuidadoso. Contudo, para uma efetiva proteção dos
PIIRC é de vital importância a delimitação dos locais onde se tem ciência da presença destes atores
ilegais, com vistas a um reforço dos mecanismos protetivos".

Trata-se de ação complexa, a demandar um planejamento operacional envolvendo
inúmeros órgãos/ministérios, com estimativa inicial de ações escalonadas por cerca de trinta e seis
meses.
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Apesar da densidade, detalhamento e precisão do material apresentado, não se pode
negar que são ações de difícil implementação, que necessitariam ser discutidos .e mesmo
confrontados/criticados em um foro especial, visando sua incorporação nas atuais políticas de saúde
indígena, e de controle e proteção territorial de terras indígenas. Portanto, não são passíveis de
aplicação imediata, dentro de um plano emergencial de combate à propagação do vírus da COVID19.

O próprio relator, Ministro Barroso, já se posicionou neste sentido, quando determinou
que sejam apresentados, sem açodamento, planos de ação para a extrusão de garimpeiros e de
outros criminosos ambientais dentro de terras indígenas, o que vem sendo feito com a parcimônia
que a complexidade das ações requer.

É imperioso destacar que o Centro de Operações, montado pela Casa Civil da Presidência
da República, mantém monitoramento diário dos casos de COVID-19, com emissão de boletins
epidemiológicos de segunda à sábado e de informe epidemiológico uma vez por semana, dando
transparência às informações coletadas. A Sala de Situação para gestão de ações de combate à
pandemia quanto aos povos indígenas em isolamento e de contato recente mantém-se
permanentemente incorporada a esse Centro de Operações, o que permite agilidade na
coordenação de medidas que se façam necessárias, diante de alteração no quadro de riscos.

Sobre a metodologia adotada pela APIB e disponível no site da organização
(http://emergenciaindigena.apib.info/dados covid19/), identifica-se uma superestimativa do
quantitativo de casos e óbitos por COVID-19 em indígenas, conforme trecho abaixo retirado do sítio
da APIB:
" (...) não é possível conferir os casos duplicados entre as duas bases
de dados. O número apresentado representa o somatório dos dados

informados

pela

SESAI

e

apurados

pelo

Comitê;

(...) não é possível checar óbitos que possam estar duplicados entre as
duas bases de dados (do Comitê da APIB e da Sesai)". O número

apresentado representa o somatório dos dados informados pela SESAI e
apurados pelo Comitê."

De acordo com o Informe Epidemiológico N2 14 — Anexo 7, relativo à Semana
Epidemiológica 32, sobre a situação epidemiológica da COVI D-19 na população indígena (SASISUS),
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os trinta e quatro Distritos Sanitários Especiais Indígenas notificaram 31.834 casos, dos quais 17.666
(55%) foram confirmados, 13.050 (41%) descartados, 270 (1%) excluídos, 848 (3%) suspeitos e 313
óbitos por COVID-19. Ataxa de incidência da COVID-19 na população indígena assistida pelo SASISUS
foi de 2.337,1 (por 100.000 habitantes); a taxa de mortalidade, de 41,4 (por 100.000 habitantes); e
a letalidade, de 1,8%. No mesmo período, segundo o Boletim Epidemiológico Especial 26— Doença
pelo Coronavírus COVID-19, o Brasil registrou 3.012.412 casos confirmados e 100.477 óbitos por
COVID-19. A taxa de incidência da COVID na população brasileira foi de 1.433,5 (por 100.000
habitantes); a taxa de mortalidade, de 47,8 (por 100.000 habitantes); e letalidade, de 3,3%. A maior
incidência na população indígena pode estar relacionada à maior identificação e registro de casos
confirmados em relação à população brasileira e à maior densidade de habitantes por domicílio nas
comunidades indígenas. Além disso, deve-se considerar o tamanho da população atendida pelo
SASISUS (755.898 indígenas), em comparação com os mais de 210 milhões de habitantes brasileiros.

Sobre à contribuição da APIB, no que tange ao anexo 04, argumenta-se que a elaboração de
plano de contingência visa antever, por níveis de resposta, as ações que precisariam ser adotadas
frente a •um surto ou outra situação de emergência. Os DSEI foram orientados a suprimir
informações sensíveis nos Planos de Contingência Distritais para o novo coronavírus para os Povos
Indígenas Isolados e de Recente Contato (PIIRC) desenvolvidos, uma vez que seriam divulgados
publicamente na página da SESAI. Por exemplo, nos fluxos de atendimento e comunicação
(previstos na Portaria Conjunta SESAI/FUNAI N2 4.094/2018), os contatos telefônicos celulares são
informações pessoais. Os povos isolados devem ter planos de contingência específicos para possível
situação de contato, a serem elaborados por cada sala de situação local.

Considerando-se a atual situação da pandemia, os DSEI devem trabalhar com planos de
ação, que são "vivos", abarcando ações por problemáticas atuais, e que devem ser monitorados e
constantemente atualizados nos Comitês de Crise Distritais, com o envolvimento de representantes
do CONDISI e de instituições como FUNAI, representantes da secretaria municipal de saúde e
organizações indígenas.

No caso específico dos PIIRC, a sala de situação local se destinará também ao
monitoramento e atualização do plano de ação para cada PIIRC.
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Sobre à contribuição da APIB, no que tange aos 09 itens do anexo 06, cita-se que, no que
tange à organização dos atendimentos na assistência à população indígena, a SESAI recomenda aos
DSEI, por meio do Informe técnico SESAI n° 06/2020, o seguinte:
(...) 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 Distrito!, 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 Síndrome Gripal
(SG) e da Síndrome Respiratória Aguda Grave (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. (..) (grifo
nosso)

Neste sentido, destaca-se que não é possível determinar em quais programas de saúde os
benefícios superam os riscos no contexto da COVID-19, inclusive no que se relaciona às ações de
imunização. Ressalta-se que o programa nacional de imunização (PNI), as sociedades brasileiras de
Pediatria (SBP) e Imunizações (SBIm) não recomendam a suspensão da vacinação contra' influenza.
Para a população em geral, houve suspensão temporária da vacinação de rotina apenas durante a
campanha contra influenza, visando à proteção de idosos. Por fim, salienta-se que a continuidade
das ações da atenção básica deve primar pelas medidas preventivas relacionadas à COVID-19.

Em relação às RECOMENDAÇÕES MÉDICAS RELACIONADAS À COVID-19 PARA AS EQUIPES
DAS BARREIRAS SANITÁRIAS e os CUIDADOS DOS COMPONENTES DAS EQUIPES E PREPARATIVOS
PRÉ VIAGEM, observa-se que há divergência no período recomendado para realização dos testes
por ensaio imunoenzimático (ELISA), quimioluminescência (CLIA) ou eletroquimioluminescência
(ECLIA) e RT-PCR. Neste sentido, cabe destacar que o período entre a data de coleta do material e a
data do recebimento do resultado do exame depende do fluxo laboratorial no município onde foi
realizada a coleta. Assim, não é possível estabelecer uma recomendação única do período
necessário para a realização deste exame previamente à entrada no território indígena. Entende-se
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que o teste deve ser realizado dentro de um período que possibilite o conhecimento do resultado
ates da Strada no território.

Imprescindível destacar que, à exceção dos testes rápidos, os demais são realizados em
âmbito laboratorial, primeira referência da média complexidade, portanto, sob responsabilidade
dos municípios e estados. A coleta da amostra de sangue (gota de sangue ou soro) para realização
de teste sorológico segue metodologia disponível no município ou em um dos vinte e sete
Laboratórios Centrais de Saúde Pública (LACEN), presentes nas vinte e seis Unidades Federadas e
no Distrito Federal. Será necessário articular com as instâncias colegiadas do Sistema Único de
Saúde (Comissão Intergestores Regional e Comissão Intergestores Bipartite) de modo a promover
fluxo de acesso das pessoas envolvidas nas barreiras sanitárias aos serviços laboratoriais.

Ale'm disso, a escolha do teste a ser realizado deve seguir o "Guia de Vigilância
Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo
Coronavírus 2019" (SVS/MS). Não há indicação da realização do exame sorológico (ELISA ou
quimioluminescência) e RT PCR. Para casos assintomáticos, o teste a ser realizado deve ser,
prioritariamente, o RT-PCR, considerando-se que:
Testes sorológicos (teste rápido, ELISA, ECLIA, CCM) para COVID-19 não deverão ser
utilizados, de forma isolada, para estabelecer a presença ou ausência da infecção pelo
SARSC0V-2, nem como critério para isolamento ou sua suspensão, independentemente
do tipo de imunoglobulina (IgA, IgM ou IgG) identificada.

Caso a pessoa apresente sintomas, deve-se coletar a amostra da nasofaringe até o 82 dia
de início dos sintomas. Após este período, devem ser realizados os testes por ensaio
imunoenzimático (ELISA), quimioluminescência (CLIA), eletroquimioluminescência (ECLIA) ou teste
rápido.

Destaca-se ainda o procedimento a ser seguido no caso de confirmação laboratorial para
COVID-19 em assintomáticos, visando posterior entrada em território indígena. Segundo o "Guia de
Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo
Coronavírus 2019":
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Para indivíduos assintomáticos confirmados laboratorialmente para COVID-19 (resultado
detectável pelo método RT-qPCR ou teste rápido para detecção de antígeno para SARS-CoV2), deve-se manter isolamento, suspendendo-o após 10 dias da data de coleta da ,amostra.

Este isolamento deve seguir o item "Orientações para isolamento de casos de COVID-19".

No que se refere às RECOMENDAÇÕES MÉDICAS RELACIONADAS À COVID-19 PARA AS
EQUIPES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS, entende-se que não há embasamento para recomendação
de se evitar circulação em aldeias nos primeiros quatorze dias. Essas equipes devem, sim, realizar
suas atividades com o uso de equipamentos de proteção individual durante o desenvolvimento das
ações da atenção básica, sejam elas rotineiras ou especificamente voltadas ao enfrentamento da
pandemia.

Sobre a questão CUIDADOS DOS COMPONENTES DAS EQUIPES E PREPARATIVOS PRÉ
VIAGEM, de acordo com o Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) na Atenção
Primária à Saúde (Anexo 15 do Plano) do Ministério da Saúde, a SESAI orientou os trabalhadores da
saúde indígena a seguirem recomendações específicas em duas situações: (a) profissionais
contactantes domiciliares assintomáticos de pacientes suspeitos ou confirmados de Síndrome
Gripal e (b) profissional de saúde com suspeita de Síndrome Gripal (febre acompanhada de tosse ou
dor de garganta ou dificuldade respiratória). A determinação é de que equipes das barreiras
sanitárias adotem as mesmas recomendações.

De acordo com o Guia de Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de
Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019" (SVS/MS), página 19, o termo isolamento
social é utilizado para indivíduos com quadro de Síndrome Gripal, Síndrome Gripal Respiratória
Aguda Grave, indivíduos sintomáticos e assintomáticos confirmados laboratorialmente para COVID19 e contatos próximos de casos confirmados.

Segundo o "Guia de Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de Importância
Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019" (SVS/MS) — Anexo 5:
Para contatos próximos assintomáticos com resultado não detectável pelo método RTqPCR ou teste rápido para detecção de antígeno para SARS-CoV-2, o isolamento social
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pode ser suspenso, mantendo o automonitoramento de possíveis sinais e sintomas pelo
' período de até 14 dias do último contato.
Contato próximo é a pessoa que:
Esteve a menos de um metro de distância, por um período mínimo de 15 minutos,
com um caso confirmado;
Teve um contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos) com um caso
confirmado;
É profissional de saúde que prestou assistência em saúde ao caso de COVID-19 sem
utilizar equipamentos de proteção individual (EPI), conforme preconizado, ou com
EPIs danificados;
Seja contato domiciliar ou residente na mesma casa/ambiente (dormitórios, creche,
alojamento, dentre outros) de um caso confirmado.

Quando o membro da equipe de trabalho das barreiras sanitárias não se enquadrar nas
situações acima elucidadas, este deverá adotar as medidas de prevenção e controle, incluindo o
distanciamento social.

Sobre a questão CUIDADOS NAS COMUNIDADES DO ENTORNO DOS GRUPOS ISOLADOS, o
Ministério da Saúde adota a distância de 1 metro, conforme consta no "Guia de Vigilância
Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo
Coronavírus 2019" (SVS/MS), sobre o distanciamento social:
(...) recomenda-se a manutenção de uma distância física mínima de pelo menos 1
metro de outras pessoas, especialmente daquelas com sintomas respiratórios e um grande
número de pessoas (aglomerações) tanto ao ar livre quanto em ambientes fechados.

Enfatiza-se que a SESAI/MS adotará as medidas de biossegurança, prevenção e controle
constantes no "Guia de Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de Importância
Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019".

Além disso, qualquer forma de isolamento para casos suspeitos ou confirmados em
territórios indígenas apresentava alto grau de dificuldade e complexidade, dado que suas
habitações geralmente apresentam grande número de moradores.
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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 ne 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.

Ademais, relacionamos outras ações que estão a cargo da SESAI:
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.
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).
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).
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Divulgar materiais de educação em saúde para o trabalhador da saúde, incluindo os
da saúde 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.
Informar as medidas a serem adotadas pelos trabalhadores do SASISUS e a população
indígena.
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.
Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e junto aos serviços de
saúde, em articulação com o CIEVS.
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.
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

portal.anvisa.gov.bridocuments/338.52/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+042020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f- b9341c196b28, garantindo
provisionamento de equipamento de proteção individual, evitando assim a
desassistência.
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.
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Viabilizar 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.

Um ponto a destacar é a região do Javari, Alto Juruá e Alto Purus. Nesse contexto de
pandemia, as ações de prevenção estão sendo implementadas em caráter de urgência, com
aproveitamento das estruturas existentes, assim como os recursos orçamentários, estes até com
um incremento suficiente, assim como os recursos humanos.
A Diretoria de Proteção Territorial (DPT) da FUNAI, por meio da Coordenação Geral de índios
Isolados e de Recente Contato (CGIIRC) e das Coordenações de Frentes de Proteção Etnoambiental
(CFPE), possui estudos, relatórios, informações técnicas e outros documentos desenvolvidos a partir
das situações de campo que contemplam as situações citadas na manifestação da APIB. Não está
no escopo deste relatório, porém, expor exaustivamente tais documentos técnicos, posto que são
textos estritamente técnicos e do domínio dos técnicos da FUNAI, responsáveis pelas. ações em
campo.
A localização das barreiras é atribuição da FUNAI que pode, a seu critério, ouvir outros
entes realmente interessados na causa. A identificação dessas barreiras é sempre feita observandose critérios técnicos e aproveitando-se as estruturas e recursos existentes.

Outrossim, rementendo-se a contribuição do CNJ, cabe dizer que o Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República, Coordenador da Sala de Situação em comento, integra o
Conselho Nacional da Amazônia Legal (CNAL) e participa efetivamente da citada Comissão de
Proteção da Amazônia, buscando manter o intercâmbio de informações ao nível estratégico, de
forma a auxiliar o processo decisório na região da Amazônia Legal, de forma que mantém um
mesmo representante em trabalho no Plano de Barreiras Sanitárias e no CNAL.

Salienta-se, em que pese a valiosa colaboração metodológica proposta pelo CNJ em sua
manifestação ao STF, que os órgãos competentes da União operam com metodologias próprias,
estabelecidas baseadas em modelos de referência e na expertise acumulada ao longo de décadas
de atuação na matéria.
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Registra-se ainda que a atualização do Plano de Barreiras Sanitárias em pauta atende ao
sugerido pela DPU, inclusive com acréscimo de informações sobre requesitos essenciais das BAPE
para pleno desempenho da função de barreiras sanitárias, cabendo ressaltar que, uma vez que o
posicionamento apresentado pela DPU se alinha às demandas da APIB, tratadas pelo relator
Ministro Barroso no âmbito da ADPF n2 709, confome detalhamento do posicionamento e
argumentàção da União tratado ao longo deste Relatório.

Por fim, no que tange à atuação conjunta com os Estados fronteiriços ao Brasil para
execução de políticas bilaterais ou multilaterais de prevenção à contaminação por COVID-19 dos
indígenas em isolamento e de recente contato que se encontram em regiões de fronteiras, o
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República oficiou ao Ministério das Relações
Exteriores para integração à Sala de Situação e coordenação das ações, no atendimento da
demanda.

2.4

Informação sobre à extensão do Subsistema de Saúde Indígena aos povos indígenas

aldeados residentes em terras não homologadas

Sobre o atendimento às terras não homologadas, informa-se que esta determinação já está
sendo atendida, conforme informado aos Coordenadores dos Distritos Sanitários Especiais
Indígenas (DSEls) no Comitê de Crise Nacional e oficializado pelo Ofício-Circular NUJUR/SESAI N"
24/2020, Anexo 6, enviado aos DSEI.

Além disso, está em curso um levantamento detalhado de cada DSEI em relação às terras
não homologadas, para que seja garantido o orçamento necessário para a atuação de forma
adequada:
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3.

Principais aspectos sobre a 19. atualização do Plano de Barreiras Sanitárias para os povos

indígenas isolados e de recente contato contra a COVID-19 e considerações finais

A 1É atualização do "Plano de Barreiras Sanitárias para os Povos Indígenas Isolados e de
Recente Contato", da União contra a COVID-19 foi elaborado pelas equipes dos órgaos que integram
o Grupo Executivo da Sala de Situação, a partir do apoio técnico jurídico recebido ao longo de cinco
reuniões, além de convidados da Advocia-Geral da União que participaram do Grupo.
O Grupo emprendeu esforços e avaliou os documentos anteriormente citados no presente
Relatório. Nos encontros, foram apresentadas análises e recomendações, sobretudo para a
atualização urgente do texto-base do Plano de Barreiras Sanitárias, que segue como Apêndice "A"
deste documento.
A condução dos trabalhos da Sala de Situação está sendo realizada com a participação
plena dos representantes dos povos indígenas, os quais, inclusive, contribuem com boas práticas e
ideias, no entanto, nem todas são possíveis de serem efetivadas em curto prazo, haja vista a própria
dinâmica da doença, a dimensão continental do país, a dificuldade logística da região das terras
indígenas de índios isolados e de recente contato, e as diversas demandas que são submetidas ao
Estado, em consequência da pandemia.
Ressalta-se, assim, que, considerando princípios como proporcionalidade, razoabilidade,
eficiência e relação custo-efetividade, e respeitando-se os parâmetros legais e de disponibilidade
de recursos de toda ordem, a União vem empreendendo enorme esforço para a proteção das
comunidades indígenas brasileiras, aperfeiçoando seus métodos e adaptando-os à conjuntura de
crise sanitária atual. Tudo sem descurar do atendimento a outras demandas com igual úrgência, de
proteção e apoio à saúde, e à vida da população brasileira. Tudo o que é possível fazer está sendo
feito e em constante aperfeiçoamento — como a própria atualização sistemática do Plano em
comento — diante da dinâmica que a pandemia impõe a toda a nação e à humanidade.

Brasília, 14 de agosto de 2020.

CLAUDIO WILSON SATURNINO ALVES — Cel Av
Diretor do Departamento de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional do GSI-PR
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LISTA DE APÊNDICE

Apêndice A: Versão da 12 Atualização do Plano de Barreiras Sanitárias para os Povos Indígenas
Isolados e de Recente Contato contra o COVID-19 do Governo Federal
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14/08/2020

SEI/FUNAI - 2067679 - Memorando

2067679

08620.002392/2020-16

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
Memorando nº 29/2020/COPIRC/CGIIRC/DPT-FUNAI
Em 08 de abril de 2020
Às Coordenações de Frente de Proteção Etnoambiental
Assunto: Providências sobre o Coronavírus.
1.
Em que pesem as dificuldades gerais em relação à epidemia, em seu extremo compromisso,
as Frentes de Proteção Etnoambiental-FPEs, bem como o Serviço de Apoio às Frentes de Proteção
Etnoambiental-SEAFPE/COPLAF, em diálogo e acompanhamento desta COPIRC, COPLII e da
Coordenação-Geral, realizaram diversas ações para enfrentamento da pandemia do coronavírus (Covid-19)
e proteção dos povos indígenas isolados e de recente contato. Além disso, diariamente, a CoordenaçãoGeral vem discutindo as medidas a serem tomadas, bem como provocou e realizou reunião com a Sesai
para discussão de alguns dos pontos aqui abordados (ver mensagens eletrônicas [2076219] e Memória de
Reunião [2028017]).
2.
Este memorando tem o objetivo de sistematizar essas iniciativas, a partir da análise dos
diferentes contextos, sintetizando em diretrizes para a Política de Proteção aos Povos Indígenas Isolados e
de Recente Contato, que possam fortalecer e colaborar nas ações em curso, legitimando as opções
adotadas bem como servindo de parâmetro para a continuidade do planejamento e execução das
atividades.
3.
De forma geral, salienta-se que são imprescindíveis todas as medidas preventivas em
relação ao vírus, tendo em vista que o isolamento e o tratamento pós-contágio nas aldeias de recente
contato será extremamente difícil, podendo acarretar em danos imensuráveis.
4.
A partir dessas iniciativas realizadas pelas FPEs, em diálogo com a SEAFPE-COPIRCCOPLII-CGIIRC, dos materiais disponibilizados pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Especial de
Saúde Indígena-Sesai (Informe Técnico nº 04/2020/SESAI/Ministério da Saúde [Doc. Funai Sei
nº 2057448]), bem como de acordo com as orienteções emanadas pela Funai (notadamente as Portarias
419 [2027991] e 435/2020/PRES/FUNAI [2038683]), destacamos 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
IAumento do tempo das escalas em campo (o tempo da quarentena sanitária no
interior da Terra Indígena deve ser considerado no período total da Ordem de Serviço);
II Recomendação de 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
sei.funai.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2251156&infra_sistema=1…
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SEI/FUNAI - 2067679 - Memorando

cada 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);
III Redução, ao mínimo possível, do número de colaboradores indígenas e
eventuais;
ALDEIAS
IV Interromper contato com as aldeias, procedendo a entrada apenas para questões
emergenciais;
VOrientação 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 no mundo;
VI Estabelecer, junto com o DSEI, um protocolo rigoroso de contato com as aldeias
em caso de necessidades;
LOCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE INDÍGENAS ISOLADOS
VII Povos indígenas isolados correm risco de enorme 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, sendo impossível 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;
VIII - 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;
PROTEÇÃO TERRITORIAL
IX As invasões às terras indígenas tendem a se agravar com o cenário de pandemia,
expondo ainda mais os indígenas isolados e de recente contato ao risco de contaminação.
Garantir um território livre de ameaças é a melhor forma de proteger os povos indígenas
isolados e de recente contato da epidemia. Portanto, é importante que as Frentes de
Proteção Etnoambiental deem continuidade às suas ações de fiscalização, em articulação
com os demais órgãos de segurança pública. As ações de proteção territorial devem
seguir os protocolos sanitários rigorosamente;
XEm 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;
XI É recomendável que servidores de outros órgãos também cumpram as medidas
sanitárias previstas neste documento;
XII 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;
XIII - 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
XIV - 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;
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XV 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;
XVI - 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
COPLII de acordo com o desenvolvimento dos contextos regionais específicos;
XVII - A COPLII trabalhará, dentro de suas limitações de recursos humanos, na
elaboração de Planos de Contingência por Referência Confirmada ou Terra Indígena,
dependendo do caso, e seguindo escala de vulnerabilidade, salvo ocorrência de situações
emergenciais;
QUARENTENA
XVIII - Em especial para BAPEs RC, tem-se destacada a necessidade da viabilização,
em conjunto com os DSEIs, de unidades especiais de quarentena, que possam para
entrada adequada das equipes da Sesai e da Funai em campo, bem como servir de
alojamento em casos especiais de indígenas em trânsito. Recomendamos 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, 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.
XIX - 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);
b) e 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
membros da equipe da FPE seja nos indígenas, conforme orientações do Informe
Técnico nº 04/2020/SESAI/Ministério da Saúde (Doc. Funai Sei nº 2057448).
XX 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 Coordenador da FPE continuamente para efeitos de
monitoramento).
XXI - 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.
XXII - 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.
XXIII - Estamos articulando para disponibilização de testes de coronavírus para equipes
e indígenas. Articulações locais também são importantes, com DSEIs e unidades
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estaduais, enviando ofícios e sensibilizando os gestores quanto às especificidades dos
povos indígenas isolados e de recente contato.
XXIV - Deve-se registrar no Processo Sei da OS correspondente ao cumprimento de
atividade as condições da quarentena (data de início da quarentena urbana do
participante, período em que se encontra na cidade de lotação), medidas adotadas para a
quarentena na área indígena (instalação de acampamento distante da Base).
XXV - Para os casos das atividades junto aos povos indígenas de recente contato
recomenda-se necessariamente a entrada das equipe das FPEs em conjunto com a
equipe do DSEI respectivo como medida de reforço de vigilância sanitária.
XXVI - Nas BAPEs onde não há trânsito de indígenas ou terceiros, o período de
quarentena será cumprido na própria base, evitando escrupulosamente o contato com
qualquer indivíduo de fora.
5.
Tais medidas podem sofrer alterações de acordo com a evolução da situação da pandemia e
com as orientações e ações emanadas da Sesai e do Ministério da Saúde.
6.
Igualmente, sugerimos que as FPEs que tiverem sugestões bem sucedidas, bem como
complementação das orientações aqui exaradas, experiências locais que possam contribuir com outras
equipes, que sejam compartilhadas por meio de Despacho neste processo, para que, em esforço conjunto,
possamos aprimorar os procedimentos aqui sistematizados.
7.
Cumpre informar, adicionalmente, que qualquer complementação orçamentária necessária
para enfrentar a pandemia pode ser solicitada à CGIIRC. Importante que a solicitação faça menção a este
objetivo, identifique a finalidade específica e tenha a descrição do que será necessário. A CGIIRC
solicitou um adicional de R$ 600.000,00 para este fim, que já foi disponibilizado. Outras CoordenaçõesGerais também o fizeram, como a CGEtno (fortalecimento dos sistemas produtivos indígenas para evitar
insegurança alimentar), CGPDS (viabilizar deslocamentos de indígenas com sintomas e aquisição de
EPIs para as equipes) e a CGOF (apoiar manutenção de veículo), por exemplo. A depender da finalidade,
algumas articulações internas podem ser realizadas para o atendimento pleno da demanda.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Leopoldo Barbosa Dias, Coordenador(a), em 08/04/2020,
às 13:46, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por MARCO AURELIO MILKEN TOSTA, Coordenador(a), em
08/04/2020, às 14:27, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por KLAYTON MARIO OLIVEIRA RAMOS, Chefe de Serviço, em
08/04/2020, às 15:06, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por PAULA WOLTHERS DE LORENA PIRES, Coordenador(a),
em 08/04/2020, às 15:32, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Lopes Dias, Coordenador(a)-Geral, em
08/04/2020, às 15:55, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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