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Ministério da Saúde
Secretaria Especial de Saúde Indígena

Departamento de Atenção à Saúde Indígena
  

NOTA INFORMATIVA Nº 4/2020-DASI/SESAI/MS

Nota Informa�va: Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas no período da pandemia da
COVID-19.

 

Prezados Coordenadores,

 

1. É importante esclarecer que é papel do Estado respeitar, proteger, promover e prover o
Direito Humano à Alimentação Adequada às estratégias de segurança alimentar e nutricional. Além disso,
a alimentação e nutrição cons�tuem-se em requisitos básicos para a promoção e a proteção da saúde,
possibilitando a afirmação plena do potencial de crescimento e desenvolvimento humano, com qualidade
de vida e cidadania. 

2. A alimentação e nutrição estão presentes na legislação recente do Estado Brasileiro, com
destaque para a Lei 8.080, de 19/09/1990, que entende a alimentação como um fator condicionante e
determinante da saúde e que as ações de alimentação e nutrição devem ser desempenhadas de forma
transversal às ações de saúde, em caráter complementar e com formulação, execução e avaliação dentro
das a�vidades e responsabilidades do sistema de saúde. 

3. A Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) é a área do Ministério da Saúde
responsável por coordenar a Polí�ca Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI) e o
processo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS), garan�ndo a promoção da atenção primária à saúde dos povos indígenas.

4. No que tange ao fornecimento de cestas de alimentos às famílias indígenas que vivem em
terras e territórios indígenas, não há recomendação legal que possibilite à SESAI realizar aquisições.
Importante destacar que à SESAI cabem ações de Vigilância Alimentar e Nutricional, não cabendo ações
de Segurança Alimentar e Nutricional.

5. O tema da Segurança Alimentar e Nutricional é de responsabilidade do Ministério da
Cidadania, por meio da Ação de Distribuição de Alimentos (ADA) a Grupos Populacionais Tradicionais
Específicos. A ADA tem como obje�vo a aquisição de gêneros alimen�cios básicos e a distribuição
gratuita desses gêneros em forma de cestas de alimentos, com o intuito de atender, em caráter
emergencial e complementar, famílias que se encontram em situação de insegurança alimentar e
nutricional. Trata-se de uma polí�ca pública de caráter emergencial e complementar a outras estratégias
para garan�r o acesso con�nuo aos alimentos. A ação é executada em parceria com a Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab), que recebe recursos por meio de Termo Execução Descentralizada
(TED) para sua operacionalização conforme Portaria n° 527 de 26 de dezembro de 2017.

6. No entanto, nesse momento de enfrentamento da pandemia de COVID-19, em que há
recomendação dos órgãos federais para que a população indígena permaneça em suas aldeias para evitar
a transmissão do coronavírus, a ação distribuição de alimentos pode ser fundamental para garan�r a
segurança alimentar de famílias indígenas que por ventura necessitem. Nesse sen�do, o governo federal
está coordenado uma ação estratégica para distribuição de alimentos. 
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7. Sendo assim, considerando a diversidade de cenários existente no país em relação à
necessidade de cestas de alimentos pela população indígena, a SESAI, enquanto ins�tuição provedora de
atenção primária à saúde, se coloca à disposição para apoiar essa ação, dentro de suas limitações e
competências regimentais.

8. Faz-se importante destacar a necessidade de que cada Coordenador Distrital de Saúde
Indígena, por ser conhecedor de seu território, observe as necessidades e peculiaridades relacionadas à
alimentação da população indígena. 

9. Dentro das possibilidades logís�cas de cada DSEI, considerando que cada distrito tem uma
situação singular e peculiar, cabe a cada Coordenador Distrital avaliar e decidir sobre a possibilidade de
apoio logís�co à distribuição de alimentos, sem que esse ocasione prejuízos às ações de atenção à saúde.

10. Em caso de ação conjunta entre a SESAI e outros órgãos para distribuição de cestas, faz-se
necessário estabelecer um protocolo de segurança para as entregas, especialmente no que tange à
higienização das cestas e às medidas de prevenção e controle, com vistas a diminuir o risco de
transmissão.

11. Por fim, na perspec�va atual de enfrentamento da pandemia de COVID-19, a condição da
SESAI e dos DSEI, nesse momento, é de prestar apoio se realmente for necessário e, nesse caso, solicita-
se que tudo esteja formalizado e documentado via SEI, demonstrando que a ação dos DSEI é de apoio
eventual para atender uma situação de emergência, não cabendo à SESAI atuação regular nesse campo.

12. Torna-se sem efeito a Nota Informa�va DASI/SESAI n. 02/2020 (0014184185), de 28 de
março de 2020, constante nesse processo. 

Brasília, 05 de abril de 2020.

Documento assinado eletronicamente por André Luiz Mar�ns, Diretor(a) do Departamento de
Atenção à Saúde Indígena, em 05/04/2020, às 12:11, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº
900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Robson Santos da Silva, Secretário(a) Especial de Saúde
Indígena, em 05/04/2020, às 12:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de
2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0014296311 e o código CRC D06E0F67.
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