Neste sentido, vale apresentar breve relato sobre os esclarecimentos, que

apresentam, de início, o protocolo de quarentena contido na Recomendação n°
11/2020/PRM/TABATINGA, da Procuradoria da República no Município de

Tabatinga/AM, encaminhada à Coordenação-Geral de índios Isolados e de
recente Contato (CGIIRC), e a qual dispôs sobre o assunto em tela (Anexo F):
[...]

4) REALIZE quarentena dos integrantes da comitiva na terra indígena, nos
moldes Piano de Ações em Terras indígenas - Covid-19 da CGIIRC,
Subpiano de Contingência FPEVJ, informação Técnica n° 13/2020/CPFEVaie do Javari-Funai, da Recomendação n° 5/2020/PRM/Tabatinga e
acordo firmado pela FPEVJ;

5) TESTE todos os integrantes da comitiva para o novo coronavírus,
preferencialmente RT/PCR por ser mais seguro e eficaz;
[...]

Destaca-se que a SESAI esclareceu que recomenda, em seu "Protocolo
Sanitário de Entrada em Territórios Indígenas - Emergência de Saúde Pública

de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019" (Anexo E), em
consonância com a Portaria Conjunta n° 4094/2018 - MS/FUNAI, que
trabalhadores assintomáticos que cumprem escalas de trabalho, previamente à
entrada em qualquer Terra Indígena, façam o teste RT-PCR, devendo o
mesmo ser realizado em período que possibilite o conhecimento do resultado
antes da entrada no território.

Registra-se, adicionalmente, que para o caso de entrada em Terras

Indígenas de Povos Isolados e de Recente Contato, objeto da ADPF n° 709, a
SESAI recomenda, ainda, quer seja para prevenir contra a influenza, quer seja
contra a COVID-19, quarentena dos assintomáticos por período mínimo de sete

dias, podendo o local do isolamento social ser no domicílio, embarcação ou
local apropriado no território indígena, a depender das especificidades de cada
localidade.

Por fim, cumpre acrescentar que, segundo a SESAI, os trabalhadores
deverão atualizar o calendário vacinai e realizar avaliação médica no dia
anterior à entrada em território indígena, para análise do calendário vacinai e
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do estado geral de saúde, atentando-se principalmente à apresentação de
sinais e sintomas de doenças transmissíveis.
7.

Povos indígenas aldeados em áreas não homologadas
O aperfeiçoamento do Plano de Barreiras Sanitárias, ora apresentado,

busca atender à decisão do STF no âmbito da ADRF n° 709, de 31 de agosto
de 2020, e neste item apresenta as ações empreendidas pela União e os
respectivos dados relativos ao item 2 da mencionada decisão, reproduzido a
seguir.
[...]
2. No que respeita ao cumprimento da cauteiar, quanto a povos
indigenas localizados em terras não homologadas, deve:
(1) identificar das áreas e territórios nesta situação;
(ii) dimensionar as equipes e os insumos necessários ao atendimento;
(iii) dimensionar os fluxos de assistência entre SESAI e SUS;
(iv) adequar a força de trabalho;
(v) promover a readequação orçamentária dos DSEIs (Nota Técnica em
Resposta à Intimação n° 2636/2020, p. 41-42);
(vi) fornecer os dados discriminados sobre os atendimentos realizados em
cada terra, indicando datas e quantitativos.
[...]

Dessa forma, no que tange á identificação das áreas e territórios, item (i)
identificar das áreas e territórios nesta situação, encontra-se anexa Planilha das

Terras não homologadas com as respectivas indicações dos DSEI.(Anexo G)
No tocante ao item (ii) dimensionar as equipes e os insumos necessários ao

atendimento, destaca-se que o estudo apresentado inicialmente pela SESAI, o

qual estimou-se um impacto anual na ordem de R$ 300.384.173,49, (trezentos
milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, cento e setenta e três e quarenta e
nove centavos), refere-se á estimativa de incremento orçamentário necessário
para atendimento dos indígenas que passarão a ser atendidos pela SESAI em
terras não homologadas, conforme o Anexo H.

Ademais, informa-se que, em relação ao enfrentamento da Pandemia da
COVID-19, foram autorizados, para cada DSEI, a contratação de três Equipes
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de Resposta Rápida, as quais são compostas por um médico, dois enfermeiros
e quatro técnicos de enfermagem, totalizando um acréscimo na força de
trabalho de vinte e um profissionais de saúde, além do quantitativo já pactuado,
com um custo total de R$ 49.394.814,10 (quarenta e nove milhões trezentos e
noventa e quatro mil oitocentos e quatorze reais e dez centavos), pelo período
de seis meses, segundo o Anexo I.
Em se tratando do item (iii) dimensionar os fluxos de assistência entre SESAI

e SUS, o Decreto n° 3.156/1999 estabelece, em seu art. 2°, quais são as
diretrizes que devem ser observadas para a promoção, proteção e recuperação
da saúde dos povos indígenas. Seu parágrafo único dispõe que:

... a organização das atividades de atenção à saúde das

populações indígenas dar-se-á no âmbito do Sistema Único de
Saúde e efetivar-se-á, progressivamente, por intermédio dos
Distritos Sanitários Especiais Indígenas, ficando assegurados
os serviços de atendimento básico no âmbito das terras

indígenas.

De acordo com a Portaria GM/MS n° 254/2002, que institui a Política
Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI), compete aos
DSEI:

... coordenar a execução das ações de saúde e exercer a

responsabilidade sanitária sobre todas as terras indígenas no
país e promover a articulação intersetorial e intra-setorial com
as outras instâncias do Sistema Único de Saúde.

Para fortalecimento da articulação interfederativa, o "Projeto de Apoio
Institucional" da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) prevê a
atuação de Apoiadores Técnicos em Saúde nos DSEI. Seu papel fundamental

é orientar e acompanhar o coordenador distrital em sua interlocução com os
gestores municipais, estaduais e seus representantes nas regiões de saúde,
com foco no fortalecimento do SASISUS, com a melhoria da qualidade da
saúde da população indígena adscrito, da implementação da PNASPI e da
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integralidade da atenção à saúde da população indígena (Nota Técnica N°
7/2019-COGASI/DASI/SESAI/MS (Anexo J).

Segundo a Resolução CIT N° 10/2013 (Anexo K), fica garantida a
participação de representantes dos DSEI, na qualidade de convidados, nas
reuniões e atividades realizadas pelas Comissões Intergestores Regionais
(CIR)e Comissões Intergestores Bipartites (CIB). Esta participação deve pautar
a situação e as necessidades da saúde da população adstrita do DSEI,
buscando a articulação interfederativa para garantia da integralidade da
atenção.

Os DSEI foram orientados a realizarem levantamento dos serviços de
apoio diagnóstico e de média e alta complexidade de referência das Terras

Indígenas não-homologadas. Esse levantamento foi respondido conforme os
Anexo L - Rede de Referência de TI Não Homologada, Anexo M - Rede de
Referência DSEI Litoral Sul, Anexo N - Rede de Referência PVH e Anexo O Rede de Referência DSEI Tocantins.

Por fim, ilustra-se a seguir a Organização do Distrito Sanitário Especial
Indígena e Modelo Assistencial, para melhor entendimento sobre ao assunto
em pauta.
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No tocante ao item (iv) adequar a força de trabalho, indica-se que o
assunto está tratado ao final deste item 7, dada a dinâmica situacional das

terras indígenas objeto do Plano de Barreiras Sanitárias.

Referindo-se ao item (v) promover a readequação orçamentária dos DSEIs
(Nota Técnica em Resposta à intimaçâo n° 2636/2020, p. 41-42), informa-se que o

DSEI é uma Unidade Gestora descentralizada que compõe a SESAI, com

capacidade técnica para realização dos seus processos licitatórios para
aquisições de insumos estratégicos e equipamentos de saúde, os quais
passam por análise e autorização deste Nível Central, para verificação de
Disponibilidade

Orçamentária, Instrução

Processual e autorização de

Governança com base nas legislações vigentes.

Dessa forma, a Lei Orçamentária Anual (LOA) prevê um quantitativo
total de recursos para atender as necessidades da SESAI, que são distribuídos
aos DSEI por demanda.

Importante frisar que cada DSEI possui um valor pré-definido para a
execução de suas atividades no decorrer de cada exercício, alinhado com o

orçamento geral da SESAI previsto na LOA e, conforme a necessidade, a

Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento da SESAI promove a
readequação orçamentária dos DSEI, respeitando os limites previstos na LOA
do ano corrente.

Em relação ao enfrentamento da Pandemia da COVID-19, bem como
visando atender à decisão judicial referente á ADPF n° 709, a Secretaria

Especial de Saúde Indígena informa os valores que foram investidos até o

momento no âmbito dos trinta e quatro Distritos Sanitários Especiais Indígenas,
conforme apresentado na tabela a seguir(Anexo P):

46

TABELA 01 - Ações para enfrentamento da COVID-19 pela SESAI
Descrição

VALOR
TED Ministério da

R$ 11.965.853,00

Defesa

Ressarcimento ao Ministério da Defesa, referente ao apoio
logístico nas operações de enfrentamento da COVID-19,
realizadas pela SESAI no âmbito dos DSEI.

Elaboração de Termo Aditivo de suplementação de valor no
Equipe de Resposta
Rápida

R$49.489.481,24

montante de R$ 1.452.788,65 para cada DSEI, por meio dos
convênios da SESAI, para contratação de 3 Equipes de resposta
Rápida, composta por 1 médico, 02 enfermeiros e 04 técnicos de
enfermagem para cada DSEI, visando o enfrentamento da
COVlD-19.

Custeio - DSEI

R$ 11.167.653,22

Aquisição de EPI, produtos/materiais de limpeza e outros
insumos necessários ao enfrentamento da COVID-19 adquiridos
pelos DSEI, em caráter complementar as aquisições do
Ministério da Saúde - Nível Central.

R$ 72.622.987,46

Destaca-se que, para a efetivação da readequação orçamentária
conforme previsto no Anexo P, é necessário que sejam concluídos os estudos
no âmbito das áreas técnicas, visando mensurar as necessidades e seus

impactos orçamentários definitivos, para que se

possa

pleitear uma

suplementação orçamentária junto à Subsecretária de Planejamento e

Orçamento do Ministério da Saúde, para suprir essas demandas, uma vez que
os recursos da SESAI previstos em LOA, estão comprometidos com as
despesas pré-estabelecidas pela PLOA no exercício de 2019.

Nota-se que o estudo apresentado inicialmente pela SESAI, o qual

estimou-se um impacto anual na ordem de R$ 300.384.173,49, (trezentos
milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, cento e setenta e três e quarenta e
nove centavos) foi realizado com base em estimativa de acréscimo da

população indígena que passará a ser atendida, sendo definido por meio do
custo atual per capita, com intuito de cumprir a decisão judicial.
Complementarmente, adicionam-se em anexo os seguintes documentos
que evidenciam a execução da política de saúde indigenista e o cenário factual
diante da pandemia do coronavírus, a saber: Anexo Q - Portaria GM/MS n°

254/2002; Anexo K - Resolução CIT n° 10/2013; e Anexo R - Planilha
C0VID19.

Por fim, quanto à decisão sobre povos indígenas em terras não
homologadas no âmbito da cautelar em pauta, especificamente no que se
refere ao item (vi) fornecer os dados discriminados sobre os atendimentos
realizados em cada terra, indicando datas e quantitativos, extraída do Sistema

de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI). Indica a quantidade de
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atendimentos por mês em cada TI de fevereiro a agosto/2020 (Anexo U). Cabe

destacar que o sistema é dinâmico e alimentado de acordo com a organização
do trabalho em cada DSEI, já que depende do retorno dos profissionais das
áreas indígenas em situações de escala de quinze, vinte e trinta dias, havendo
um tempo desde o atendimento até o registro no sistema de informação.

8.

indicadores

No âmbito do Grupo Executivo da Sala de Situação, instituído em 17 de
julho de 2020, em atendimento à decisão do relator Ministro Roberto Barroso,

referente à ADPF 709 MC/DF, foi elaborada planilha para monitoramento das
ações ligadas ao enfrentamento da COVID-19 nas terras indígenas.
A planilha é composta por indicadores que monitoram a evolução da

doença nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) e permite aos
gestores a adoção de medidas que equilibrem a capacidade de monitoramento
e atendimento dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, conforme
exemplo do Anexo T.

Os dados são atualizados pelo Ministério da Saúde, por meio da
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS), que divulga, semanalmente, um
Boletim Epidemiológico Especial (BEE), apresentando uma análise mais

detalhada sobre o perfil de casos e óbitos da COVID-19 e hospitalizações e
óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Brasil, por
Macrorregiões e Unidades da Federação. Com a análise de casos pela SVS, é
disponibilizado o Coeficiente Brasil.

Da mesma forma, a SESAI também divulga, semanalmente. Informe
Epidemiológico com dados sobre a situação da COVID-19 em indígenas
atendidos. As informações são obtidas junto a cada um dos trinta e quatro
DSEI e qualificadas pela Coordenação da Gestão da Atenção à Saúde
Indígena (COGASI)/ Departamento de Atenção á Saúde Indígena (DASI) para
elaboração do Informe. Com a análise de casos pela SESAI, é disponibilizado o
Coeficiente SASISUS.
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Com base nesses dados, padronizaram-se as referências utilizadas em
escalas de cores com os coeficientes do Brasil elaborados pela SVS e pela

SESAI para o acompanhamento.

9.

Sala de Situação Nacional

A Sala de Situação Nacional, nos termos da Portaria Conjunta MSFUNAI n° 4.094/2018, se constitui em importante instrumento de reunião de

atores com capacidade operacional e valiosos conhecimentos sobre a matéria,
permitindo a definição de uma diversidade de ações e soluções, considerando
as especificidades de cada caso, dos povos indígenas isolados e de recente
contato, tratados na ADPF 709.

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI/PR), na condição de
Coordenador da Sala de Situação Nacional no âmbito da ADPF n° 709, informa
que o funcionamento dessa instância é permanente e perdurará até o final da
pandemia da COVID-19.
Neste sentido, o GSI encaminhou à Advocacia-Geral da União, por meio
do Ofício n° 404/2020/CGADN/DADSN/SADSN/GSI/PR, de 14/09/2020, em

anexo, o registro dos esforços da União, que abrangem trabalhos ininterruptos
na busca de soluções técnicas e exeqüíveis, no nível central, para atender às
intercorréncias experimentadas.

Destaca-se que, no âmbito da Sala de Situação Nacional, foram
realizadas, até

o

momento, trinta

e

cinco

reuniões, contando

com

representantes do GSI, FUNAI, SESAI, Ministério da Defesa, AGU, dentre
outros, e vem envidando esforços com

vistas á implantação e ao

aperfeiçoamento contínuo do Plano de Barreiras Sanitárias para os PIIRC, bem
como para analisar solicitações de atores externos ao Poder Executivo, como
as recebidas da APIB, encaminhadas ao GSI por meio de e-mail.
Conforme informado nas duas reuniões plenárias ocorridas no âmbito da

Sala de Situação Nacional, o GSI/PR disponibiliza os seguintes contatos: Cel
Saturnino (claudio.saturnino@presidencia.qov.br; Tel 61 3411-4211), Cel
Mareio (márcio.santos@presidencia.qov.br: Tel 61 3411-4233) e Cel Placídio
(iose.placidio@presidencia.qov.br: Tel 61 3411-1258), com

resposta de
49

recebimento, para que os atores externos ao Poder Executivo (APIB, MPF,

DPU, etc.) façam a comunicação das circunstâncias que entenderem
necessárias de atenção e de eventual definição no âmbito do Plano de
Barreiras Sanitárias. Através deste canal, o fluxo de informações é facilitado e
resultados efetivos são alcançados.

10. Mapas

Segundo os dados repassados pela FUNAI, foram atualizados os Mapas
referentes ás trinta e três Terras Indígenas objeto da ADPF n° 709, baseados
nas tabelas de prioridades 1, 2 e 3, conforme detalhado no Anexo T.

Marcelo Augusto Xavier da Silva
Presidente da Fundação Naáonal do Indio - FUNAI
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