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Memória da reunião da Frente Parlamentar Mista em Defesa 

dos Direitos dos Povos Indígenas 

 

27 de agosto de 2020, pela plataforma zoom 

 

A Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos Indígenas 

juntamente com a Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Tradicionais de 

Matriz Africana, a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Povos 

Quilombolas, a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Povos e Comunidades 

Tradicionais, a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos se reuniu 

no dia 27 de agosto de 2020, pela plataforma zoom, com as  instituições 

parceiras para a reunião sobre a implementação, monitoramento e participação 

social da Lei nº 14.021/20. 

Estiveram presentes os seguintes membros parlamentares Dep. Érika 

Kokay, Senador Fabiano Contarato e a coordenadora geral da Frente Dep. 

Joenia Wapichana) os demais parlamentares enviaram seus assessores. 

Participaram ainda povos indígenas, organização quilombola, povos e 

comunidades tradicionais, povos tradicionais de matriz africana  e 

representantes das demais instituições com atuação junto aos povos indígenas. 

No total a reunião contou com mais de 50 participantes on-line. 

Os encaminhamentos sobre a implementação da lei 14.021/20 foram: 

1. PROPOSTAS GERAIS 

1.1. Organizar uma reunião com os órgãos de governo para a próxima semana 

para apresentação do cronograma na execução da Lei 14.021/20 (Convidados: 

Vice-Presidente da República, MS, MJS, MMDH, Ministério da Cidadania, Funai, 
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Sesai e Fundação Palmares), para o dia 

01/09/20 (terça-feira) às 10h pelo Zomm; 

1.2. Campanha para implementar da Lei ouvindo os povos indígenas, 

quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais; 

1.3. Elaboração do Guia Prático sobre a Lei; 

1.4. Mobilizar a criação de um canal específico no Disque 100 mais permanente 

para as denúncias de violação de direitos dos povos indígenas, quilombolas e 

demais povos e comunidades tradicionais; 

1.5. Criação do Observatório do Congresso Nacional sobre o cumprimento da 

Lei; 

 

2. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO PARA OS POVOS INDÍGENAS 

2.1. Viabilizar em prazo máximo de 10 dias um Comitês, comissões ou outros 

órgãos colegiados, direcionados ao planejamento, coordenação, execução, 

supervisão e monitoramento da execução (Comitê-Implantação Plano 

Emergencial Indígenas) que reúna autoridades das três esferas de governo 

(União, Estado e municípios), além de representantes dos indígenas e 

representativas, para planejarem e avaliarem a execução das ações de 

enfretamento à pandemia junto aos povos indígenas. Em todas os Comitês e 

comissões inserir o MP Federal e estaduais. Em MT já temos um comitê formado 

- GTC 

2.2. Garantir que o Grupo ou Comissão trabalhe em sintonia com Equipes 

Multiprofissionais de Saúde Indígena-DISEI e equipes da assistência 

social, com participação dos povos indígenas.  

2.3. Exigir imediata regulamentação e Plano de Trabalho por UF, com ações, 

prazos e beneficiários. Garantir atenção especial à disponibilização de remédios, 

itens de proteção individual e materiais de higiene e de desinfecção e segurança 

alimentar. 
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2.4. Promover Reunião Emergencial 

com Governadores e parlamentares da Frente para tratar da imediata 

implementação da Lei.  

2.5. Promover reunião executiva entre Governadores e prefeitos (secretários 

responsáveis) que abrangem territórios para pactuar o trabalho comum com 

absoluta prioridade. 

2.6. Abrir canal específico - Povos Indígenas-Comunidades Tradicionais - no 

Disque 100 (Disque Direitos Humanos) para denúncias que envolvam violação 

de direitos dos povos indígenas no contexto da Pandemia (pronto-socorro em 

face das violações, por exemplo, em razão da negação de atendimento de saúde 

ou de assistência social na rede pública por conta de documentação). 

Publicidade periódica e sistemática de casos de omissão e violação na 

implementação da lei.  

2.7. Levantar e garantir transparência em relação (R$) à convênios ou 

transferências (técnica ou financeira) com os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios para executar as medidas previstas na Lei, deixando público e claro 

os recursos autorizados e as transferências diretas de recursos para os entes 

federativos e as ações destinadas. Para garantir controle social, publicidade, 

transparência e evitar desvios e atrasos.  

2.8. A Frente elaborar (resumida e pontualmente os principais direitos 

assegurados pela lei) e montar folder e cartaz (impressos e virtuais). Garantir 

afixação nos órgãos públicos e ampla disseminação, em parceria com as 

organizações indígenas. Avaliar se os gabinetes podem, imprimir uma cota 

cada... Já seriam muitos. Fazer parcerias com órgãos de governo e entidades 

para fazer uma força tarefa para divulgar e cobrar estes direitos.  

2.9. Pautar na imprensa internacional sobre a implementação da Lei 14.021/20. 

2.10. Protocolar o pedido de reunião técnica na Câmara dos Deputados.  

2.11. Recomendação do Senador Contarato (REDE/ES) envaido à CDH sobre a 

ADF 709/STF. (anexo 1 e 2) 
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2.12. Retomar a Proposta de Fiscalização e 

Controle da Dep. Joenia Wapichana protocolada na Câmara dos Deputados.  

2.13. Definição de propostas de Lei para tornar permanente alguns dispositivos 

da Lei 14.021/20.  

 

3. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO PARA OS QUILOMBOLAS 

3.1. Organizar um Comitê de Implantação do Plano Emergencial com a 

participação dos quilombolas;  

3.2. Notificação dos quilombolas infectados pela Covid-19 pela rede SUS; 

3.3. Divulgação da Lei entre as instituições de saúde, MPF para que os 

quilombolas sejam atendidos como previsto na Lei;  

3.4. Continuidade das mobilizações nas redes sociais para a divulgação dos 

direitos assegurados na Lei; 

3.5. Realização de reunião com o governo para a definição de um cronograma 

de execução da Lei; 

3.6. Proposta futura de construção de um subsistema de atenção à saúde 

quilombola por PL; 

 

 SOBRE A VIOLÊNCIA CONTRA OS POVOS INDÍGENAS NO SUL DA 

BAHIA, ACRE E PARÁ E DEMAIS ESTADOS 

1. Acionar o jurídico dos partidos para entrarem com petição no STF para 

paralisar a reintegração de posse que resultará na suspensão do despejo dos 

indígenas pataxó, da comunidade Novos Guerreiros, em Porto Seguro.  

2. Solicitar audiência virtual com o Ministro Fachin (STF) para tratar da violência 

contra os povos indígena na pandemia.  
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OFÍCIO Nº 62/2020/GSFCONTA 

Brasília, 27 de agosto de 2020. 

 

A Sua Excelência a Senhora  

Deputada Federal Joenia Wapichana 

Coordenadora  

Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas 

Câmara dos Deputados - Palácio do Congresso Nacional - Praça dos Três Poderes - 

Brasília - DF - Brasil - CEP 70160-900 

 

 

Assunto: Ofícios ao Conselho Nacional de Direitos Humanos com sugestões para o 

Plano de Enfrentamento e Monitoramento da Covid-19 para os Povos Indígenas. 

 

 

Senhora Presidente,  

   Ao cumprimentá-la cordialmente, encaminho para conhecimento cópias, 

em anexo, dos ofícios nº 37/2020/GSFCONTA e nº 38/2020/GSFCONTA enviados ao 

Conselho Nacional de Direitos Humanos – CNDH, relacionados ao Plano de 

Enfrentamento e Monitoramento da Covid-19 para os Povos Indígenas. 

   Os Documentos que ora envio-lhe explicitam as minhas considerações ao 

Plano  de Enfrentamento e Monitoramento da COVID-19 para Povos Indígenas 

Brasileiros, apresentado pela União, e sugestões de ações de fiscalização e 

monitoramento que podem ser realizadas pelo próprio Conselho, no âmbito de suas 

Comissões, para a promoção e a defesa dos direitos humanos mediante ações preventivas, 

protetivas, reparadoras e sancionadoras das condutas e situações de ameaça ou violação 

desses direitos e a proteção aos direitos e garantias fundamentais no período de Pandemia. 

Cordialmente, 

 

Senador FABIANO CONTARATO 

REDE - ES 



 
Gabinete do Senador Fabiano Contarato 

 
 

 

 

OFÍCIO Nº 37/2020/GSFCONTA 

 

Brasília, 7   de   agosto   de 2020. 

 

 

A Sua Excelência o Senhor  

RENAN VINICIUS SOTTO MAYOR DE OLIVEIRA 

Presidente 

Conselho Nacional dos Direitos Humanos  

SCS - B - Quadra 09 - Lote C - Edifício Parque Cidade Corporate, Torre A 

Brasília, DF. CEP 70308-200.  

 

 

 

 

Assunto: Sugestões para o Plano de Enfrentamento e Monitoramento da Covid-19 

para os Povos Indígenas -  Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental no 709 (ADPF 709), do Supremo Tribunal Federal. 

 

 

Senhor Presidente,  

 

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho minhas sugestões a 

proposta deste Conselho ao Plano de Enfrentamento e Monitoramento da Covid-19 para 

os Povos Indígenas -  Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental 709 (ADPF 709), do Supremo Tribunal Federal. 

A ADPF 709 MC/DF foi proposta ao Supremo Tribunal Federal (STF) 

pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) e pelos seguintes partidos 

políticos: Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), 
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Partido Comunista do Brasil (PC do B), Rede Sustentabilidade (Rede), Partido dos 

Trabalhadores (PT) e Partido Democrático Trabalhista (PDT). 

A Arguição foi relatada pelo Ministro Roberto Barroso, que deferiu 

parcialmente as medidas cautelares postuladas pelos requerentes. 

O relator da ADPF 709, deferiu, em suma, as seguintes medidas 

cautelares: 

1) Criação de barreiras sanitárias para povos isolados ou de recente 

contato, na forma de plano apresentado pela União; 

2) Criação de Sala de Situação, já prevista no art. 12 da Portaria 

Conjunta nº 4.094, de 20 de dezembro de 2018; 

3) Elaboração e monitoramento pela União, com a participação do 

CNDH, de Plano Emergencial de Enfrentamento e Monitoramento da 

Covid-19 para os Povos Indígenas, que deverá incluir contenção e 

isolamento de invasores, extensão do Subsistema Indígena de Saúde 

aos povos aldeados, mesmo em terras não homologadas, bem como 

aos aldeados, quando houver óbice de acesso ao Sistema Único de 

Saúde. 

À luz do art. 4º da Lei nº 12.986, de 2 de junho de 2014, que prevê 

atribuições ao CNDH, sugiro: 

 

1) Requerer esclarecimentos minuciosos à Fundação Nacional do Índio, 

incluindo cronograma e histórico de atividades, sobre a aplicação do 

Capítulo IV da Lei nº 14.021, de 2020, que trata do resguardo aos 

povos indígenas isolados ou de recente contato; 
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2) Requerer informações sobre medidas adotadas para a contenção e o 

isolamento de garimpeiros, madeireiros e outros invasores de terras 

indígenas; 

3) Requerer informações sobre medidas já adotadas ou que estejam 

sendo planejadas para proteção do patrimônio cultural indígena, sob 

especial risco em razão de os mais idosos serem versados em 

conhecimentos tradicionais e em idiomas em vias de extinção; 

4) Solicitar ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Defesa ou à Funai 

informações detalhadas, incluindo cronograma e quantitativo dos 

bens, sobre a divulgada distribuição de insumos a povos indígenas, 

como medicamentos e equipamentos de proteção individual; 

5) Seguindo orientações do Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Direitos Humanos
1
, solicitar à Funai que:  

a) comunique-se com lideranças indígenas não isoladas para que 

informem os povos indígenas, com segurança, sobre as formas de 

prevenção, bem como para que elas informem a Funai sobre 

eventuais surtos dentro de aldeias; 

b) elabore informativos, impressos e sonoros, inclusive para 

transmissão radiofônica, de maneira culturalmente adequada, 

acessível inclusive a pessoas com deficiência, que apresentem 

informações sobre prevenção, sintomas e busca por tratamento da 

covid-19; 

 

                                                           
1
 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/OHCHRGuidance_COVID19_IndigenouspeoplesRigh
ts.pdf 
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6) Consultar a prefeitura de Tabatinga (AM) sobre as medidas aplicadas 

na zona de fronteira com a Colômbia e o Peru; 

7) Solicitar ao Itamaraty que requeira de Colômbia e Peru informações 

detalhadas sobre o plano elaborado por seu Comitê Binacional Covid-

19, criado a partir do Mecanismo de Consulta e Coordenação Política 

Peru-Colômbia; 

8) Solicitar à presidência da República e ao Itamaraty que, por ora de 

seu planejamento de contenção da covid-19 na região amazônica, 

tenha em conta, para racionalização de processos e de insumos, as 

ações já tomadas por Colômbia e Peru; 

9) Solicitar à presidência da República que participe de futuras 

teleconferências sobre contenção à covid-19 com outros países sul-

americanos e, ainda, que integre o planejamento conjunto, já 

realizado por Colômbia e Peru, para ações de contenção na região de 

fronteira amazônica; 

10) Realizar análise de normas internacionais comparadas a fim de 

assimilar ideias proveitosas ao caso brasileiro, ou solicitar ao 

Itamaraty que requeira de representações diplomáticas no Brasil o 

compartilhamento de boas práticas e escolhas bem-sucedidas nos 

seus países: 
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a) da Austrália, o plano aplicável à sua população aborígene 

(Management Plan for Aboriginal and Torres Strait Islander 

Populations)
2
; 

 

b) da Costa Rica, suas orientações técnicas de prevenção em 

territórios indígenas (Lineamientos técnicos para la prevención 

de COVID-19 en Territorios indígenas)
3
; 

c) da Nova Zelândia, emendas aos regulamentos que versam sobre 

práticas culturais; 

d) da Rússia, o uso da telemedicina na assistência aos povos 

indígenas. 

 

   Mais ainda: peço ao CNDH para que fiscalize a política federal de 

enfrentamento da pandemia de covid-19 junto aos povos indígenas, com a finalidade de 

prevenir violações, apurar responsabilidades e expedir as recomendações que entender 

pertinentes, podendo, na forma do art. 5º da Lei nº 12.986, de 2014, requisitar 

informações, documentos e provas, requisitar o auxílio da Polícia Federal conforme 

necessário e requerer aos órgãos públicos os serviços necessários ao cumprimento de 

diligências ou à realização de vistorias, exames ou inspeções e ter acesso a bancos de 

dados de caráter público ou relativos a serviços de relevância pública. 

                                                           
2
 https://www.health.gov.au/resources/publications/management-plan-for-aboriginal-and-torres-strait-

islander-populations 
3
 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_covid19_territorios_i
ndigenas_version_1_17032020.pdf 
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   No curso dessas apurações, seria importante identificar elementos que 

possam ser caracterizados como atos preparatórios para a ocorrência de crimes contra a 

humanidade, com o intuito de prevenir sua ocorrência. Além da doutrina e da limitada 

jurisprudência brasileira sobre genocídio, outras fontes, como o Marco para Análise de 

Crimes de Atrocidade publicado pela Organização das Nações Unidas,
4
 podem ser 

utilizadas. É possível que, dessa forma, no exercício de sua função apuratória e 

fiscalizatória, o CNDH contribua para o aprimoramento da política de enfrentamento da 

pandemia junto aos povos indígenas e, caso identifique risco de crimes contra a 

humanidade, adote sanções de caráter dissuasório, que idealmente possam desencorajar 

tais práticas, mas certamente sirvam como alerta para atribuição de responsabilidade 

penal e política, noutras instâncias, em caso de seu descumprimento e da ocorrência de 

violações sobre as quais os responsáveis houverem sido alertados. 

   Por fim, me coloco a inteira disposição para construir, junto com este 

Conselho, as ações que possam mitigar os efeitos devastadores da Covid-19 nos Povos 

Indígenas no Brasil.  

 

Cordialmente, 

 

Senador FABIANO CONTARATO 

Conselheiro 

Conselho Nacional de Direito Humanos - CNDH 

 

 

                                                           
4
 Framework of Analysis for Atrocity Crimes – A tool for prevention. Ver fatores de risco 2, 4, 6, 7, 8, 9 e 

10. Disponível em https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/about-
us/Doc.3_Framework%20of%20Analysis%20for%20Atrocity%20Crimes_EN.pdf Acesso em 6 de agosto 
de 2020. 
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OFÍCIO Nº 38/2020/GSFCONTA 

 

Brasília, 14 de agosto de 2020. 

 

 

A Sua Excelência o Senhor  

RENAN VINICIUS SOTTO MAYOR DE OLIVEIRA 

Presidente 

Conselho Nacional dos Direitos Humanos  

SCS - B - Quadra 09 - Lote C - Edifício Parque Cidade Corporate, Torre A 

Brasília, DF. CEP 70308-200.  

 

 

 

 

Assunto: Análise e sugestões para o Plano de Enfrentamento e Monitoramento da 

Covid-19 para os Povos Indígenas -  Medida Cautelar na Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 709 (ADPF 709). 

 

 

Senhor Presidente,  

   Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho minhas considerações ao 

Plano de Enfrentamento e Monitoramento da Covid-19 para os Povos Indígenas, 

apresentado pelo Governo Federal em 7 de agosto do corrente ano e, oportunamente, 

minhas sugestões complementares ao ofício nº 37/2020/GSFCONTA, anteriormente 

submetido a este Conselho. 

Datado em 7 de agosto do ano corrente, o documento encaminhado pelo 

Governo Federal intitulado “Plano de Enfrentamento e Monitoramento da Covid-19 para 

Povos Indígenas Brasileiros”, foi, segundo consta de seu item II, elaborado em virtude da 
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situação epidemiológica da covid-19 no âmbito dos povos indígenas e conforme a decisão 

da ADPF 709 MC/DF. 

O Plano reconhece, dentre outros, a especial vulnerabilidade dos povos 

indígenas à covid-19, devido a fatores como vulnerabilidade social, índices relativamente 

altos de desnutrição e anemia em crianças, ocorrência de doenças que aumentam o risco 

de complicações associadas à covid-19 (tais como malária, tuberculose, hipertensão, 

diabetes, obesidade e doenças renais), rapidez com que doenças infecciosas 

historicamente se espalham em populações indígenas, precariedade do acesso a serviços 

de saúde, carência de saneamento e dificuldade de acesso a unidades de terapia intensiva 

(UTIs) e respiradores. 

O documento menciona, ainda, que o governo federal já teria, desde 13 de 

abril de 2020, um plano de contingência para povos indígenas, do qual destaca as 

seguintes iniciativas: 

i) publicação e divulgação de vídeos e cartilhas informativas; 

ii) publicação de notas informativas; 

iii) distribuição de equipamentos de proteção individual (EPIs) e testes 

rápidos; 

iv) instituição de Equipes de Resposta Rápida (ERR) e contratação de 200 

profissionais para integrá-las; 

v) vacinação contra a Influenza prioritária para povos indígenas;  

vi) criação e instalação de 54 Unidades de Atenção Primária Indígena 

(UAPI), com o objetivo de fortalecer os serviços de atenção primária no 

atendimento da população indígena de abrangência dos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) para covid-19, respeitando suas 

especificidades culturais; 
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vii) implementação de barreiras de contenção/sanitárias para impedir a 

entrada de não indígenas em seus territórios; e 

viii) ações de segurança alimentar, com o fornecimento de cestas básicas 

e produtos de higiene pessoal para as famílias que se encontram em 

distanciamento social voluntário nas aldeias. 

De fato, além desse plano de contingência, já vigora o “Plano Emergencial 

para Enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas”, previsto na Lei nº 14.021, de 

7 de julho de 2020, em que pese o significativo número de vetos presidenciais que 

abrangem, entre outros itens, a garantia do acesso universal à água potável, a distribuição 

gratuita de material de higiene e limpeza, a oferta emergencial de leitos hospitalares e de 

UTIs, a aquisição e disponibilização de respiradores e oxigenadores, a elaboração e 

distribuição de material informativo sobre covid-19 para povos indígenas, a criação de 

programa de crédito específico para indígenas e quilombolas no Plano Safra 2020 e a 

adoção de mecanismos que facilitem o acesso ao auxílio emergencial e a benefícios 

sociais e previdenciários. Muitos desses vetos contrariam, portanto, aspectos do plano de 

contingência que o próprio Poder Executivo já teria adotado desde 13 de abril de 2020, 

bem como medidas previstas no novo Plano. 

A nova versão do Plano de Enfrentamento e Monitoramento à Covid-19 

para Povos Indígenas Brasileiros, ora analisada, chega já no sexto mês em que a covid-

19 está presente no Brasil. Ainda assim, muitas das medidas nela previstas têm indicação 

apenas de desfechos esperados, sem informações sobre resultados que já poderiam ter 

sido observados nos últimos meses, sobretudo se considerarmos que algumas das medidas 

já estariam em execução e seriam objeto de relatórios mensais (como, por exemplo, a 

distribuição de 400 mil EPIs, que teria sido iniciada em 1º de abril de 2020, ou a 

implementação das equipes de resposta rápida). Algumas das medidas, como o 

levantamento de riscos e a definição de diretrizes e estratégias, têm data de conclusão 

prevista para meados de julho, de modo que já poderiam ter resultados ou outros 

indicadores de eficácia agregados à versão atual. 
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O Plano está estruturado nos seguintes seis eixos, cada qual com objetivos 

específicos:  

 Promoção da saúde e prevenção da covid-19 nos territórios; 

 Participação social e controle social; 

 Promoção das interações intergestoras e intersetoriais; 

 Reorganização e qualificação do trabalho da equipe e 

biossegurança; 

 Vigilância e informação em saúde; 

 Assistência integral e diferenciada. 

 

I. PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DA COVID-19 NOS TERRITÓRIOS 

Os objetivos específicos relativos à promoção da saúde e à prevenção da 

covid-19 entre indígenas são a contenção de invasores, o estabelecimento de barreiras 

sanitárias, o apoio ao isolamento ou distanciamento social, a minimização do risco 

associado ao deslocamento entre comunidades e entre estas e os centros urbanos, as ações 

de comunicação em saúde, a promoção da segurança alimentar e o apoio no recebimento 

de auxílios. 

A permeabilidade das terras indígenas a invasores é um fator de risco para 

o alastramento da covid-19 entre os povos indígenas, e a desintrusão, aliada às barreiras 

de contenção e sanitárias, seria um dos principais mecanismos de prevenção. Contudo, o 

Plano indica que a desintrusão é uma previsão que ainda será executada, dando a entender 

que não está em curso, ou, no mínimo, não estão sendo apresentados os resultados 

possivelmente já obtidos. Também é preocupante a informação de que as ações das Bases 

de Proteção Etnoambiental (BAPEs) não serão apresentadas no Plano, que é voltado para 

a população indígena em geral, enquanto as Bapes têm como público-alvo os povos 

indígenas isolados ou de recente contato, cuja peculiar vulnerabilidade é, também, 

reconhecida. 



 
Gabinete do Senador Fabiano Contarato 

 
 

O apoio ao isolamento inclui a criação de abrigos e espaços para 

isolamento de indígenas que tenham contraído covid-19, bem como para os casos 

suspeitos. Contudo, o orçamento de R$ 758.206,43 apresentado para aquisição de abrigos 

móveis de madeira, de ferramentas, de material para manutenção de bens imóveis e 

instalações, parece parco. Se o dividirmos apenas entre as terras indígenas já 

homologadas, restariam menos de R$ 1.700,00 para cada uma delas. 

A minimização do risco associado ao deslocamento entre comunidades, e 

entre estas e os centros urbanos, prevê campanhas de sensibilização sobre os riscos 

inerentes a esse contato. Sobre alguns desses itens, como a elaboração e a divulgação de 

vídeos institucionais e de cartazes informativos, diz-se que “não se aplica” estimativa de 

custos, que certamente existem. 

As ações de comunicação em saúde incluem a divulgação de vídeos 

institucionais para a população indígena e a distribuição de cartazes sobre medidas de 

prevenção à covid-19, em linguagem acessível e com tradução para as línguas nativas, 

com orientações sobre seus riscos, prevenção e controle. Novamente, diz-se que “não se 

aplica” estimativa de custos sobre a produção e a distribuição de material informativo, ou 

sobre a realização de reuniões. 

A promoção da segurança alimentar prevê o aproveitamento de recursos 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar para adquirir e distribuir alimentos nas 

comunidades indígenas, respeitando especificidades culturais, para atender a cerca de 

252.626 estudantes indígenas. Os recursos estimados para essa iniciativa totalizam 

aproximadamente 33 milhões de reais, dos quais cerca de dois terços já foram gastos. 

Além disso, é prevista a distribuição de alimentos, por meio da rede 

socioassistencial, de equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e da 

rede pública e filantrópica de ensino, no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA). Os recursos necessários para operacionalizar a entrega e a distribuição desses 

alimentos não são previstos, como se não houvesse despesa associada a essas atividades. 
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Ainda com relação à segurança alimentar, é prevista a distribuição de 

cestas de alimentos para famílias indígenas em todo o país. Com relação a essa medida, 

é preocupante a informação de que mais de 90% das cestas já teriam sido entregues, o 

que suscita a possibilidade de que novas cestas não sejam disponibilizadas no futuro 

próximo, comprometendo a segurança alimentar. 

O recebimento de auxílios prevê apoio no preenchimento de cadastros e 

na expedição de documentos necessários para o recebimento de auxílios como o Bolsa-

Família, benefícios previdenciários e o auxílio emergencial, mas não contempla o fluxo 

de dinheiro. Dessa forma, os indígenas ainda precisam se deslocar até as unidades 

pagadoras, sujeitando-se a contato intensificado com não-indígenas e a aglomerações. 

II. PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CONTROLE SOCIAL 

Nesse eixo, apresenta-se como se dará a participação de representantes dos 

povos indígenas em várias esferas de gestão do Plano de Enfrentamento e Monitoramento 

da Covid-19 para Povos Indígenas Brasileiros, a saber: 

 inclusão de membro do Conselho Local de Saúde Indígena (CLSI)1 

nas discussões sobre o enfrentamento à covid-19 em cada Polo 

Base;2 

                                                           
1 Segundo o Art. 12 do Anexo VIII da Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde (PRC) nº 4, de 28 
de setembro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do 
Sistema Único de Saúde, os Conselhos Locais de Saúde Indígena (CLSI) são órgãos colegiados de caráter 
permanente e consultivo, serão constituídos no âmbito de cada Distrito Sanitário Especial Indígena 
(DSEI/SESAI/MS) e compostos por representantes eleitos pelas respectivas comunidades para o exercício 
das seguintes competências: manifestar-se sobre as ações e os serviços de atenção à saúde indígena 
necessários às respectivas comunidades; avaliar a execução das ações de atenção à saúde indígena nas 
comunidades; eleger conselheiros representantes das comunidades indígenas para integrarem os 
Conselhos Distritais de Saúde Indígena; e encaminhar propostas aos Conselhos Distritais de Saúde 
Indígena. 
2 Os Polo Base são subdivisões territoriais dos DSEI, sendo base para as Equipes Multidisciplinares de 
Saúde Indígena (EMSI) organizarem técnica/administrativamente a atenção à saúde de uma população 
indígena adstrita, configurando-se como primeira referência para os agentes indígenas de saúde e 
saneamento que atuam nas aldeias, podendo sua sede estar localizada numa aldeia indígena ou em uma 
área urbana de Município (Anexo VIII da Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde – PRC nº 4, de 
2017). 
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 inclusão de membro do Conselhos Distritais de Saúde Indígena 

(CONDISI)3 nos Comitês de Crise Distritais; 

 inclusão de representante da Comissão Intersetorial de Saúde 

Indígena (CISI)4 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) no Comitê 

de Crise Nacional; e 

 inclusão de membros do Condisi nos conselhos estaduais e 

municipais de saúde. 

Os comitês de crise foram criados por força da publicação Portaria da 

Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde (MS/SESAI) nº 36, de 1º 

de abril de 2020, que instituiu o Comitê de Crise Nacional para “planejamento, 

coordenação, execução, supervisão e monitoramento dos impactos da covid-19” no 

âmbito do povos indígenas.  

Segundo essa portaria, Comitê de Crise Nacional será formado pelo 

Comitê de Crise Central, no âmbito da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), e 

pelos Comitês de Crise Distritais, no âmbito dos 34 Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas (DSEI). 

A composição do Comitê de Crise Central está definida da seguinte forma: 

I - Secretário Especial de Saúde Indígena; 

                                                           
3 Segundo a PRC nº 4, de 2017, cabe aos Conselhos Distritais de Saúde Indígena: 

participar na elaboração e aprovação do Plano Distrital de Saúde Indígena e acompanhar 

e avaliar sua execução; avaliar a execução das ações de atenção integral à saúde indígena; 

e apreciar e emitir parecer sobre a prestação de contas dos Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas (DSEI/SESAI/MS). As resoluções dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena 

serão homologadas pelo Secretário Especial de Saúde Indígena. 
4 O Conselho Local de Saúde Indígena (CISI) assessora o Conselho Nacional de Saúde (CNS) nas 
deliberações sobre as políticas públicas relacionadas aos povos indígenas no Brasil. Sua atuação consiste 
no monitoramento das ações da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), do Ministério da Saúde, 
sob a perspectiva da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. É responsabilidade da 
comissão acompanhar as demandas dos povos e comunidades indígenas que vivem em contextos urbanos 
e rurais, levando em consideração as denúncias dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena (Condisi) e a 
articulação com entidades como a Fundação Nacional do Índio (Funai). 
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II - Chefe de Gabinete da Secretaria Especial de Saúde Indígena; 

III - Quatro representantes da Assessoria do Gabinete; 

IV - Coordenador-Geral de Planejamento e Orçamento; 

V - Assessoria de Controle Social; 

VI - Diretor do Departamento de Atenção à Saúde Indígena; 

VII - Diretor do Departamento de Determinantes Ambientais da 

Saúde Indígena. 

Por sua vez, composição do Comitê de Crise Distrital conta com os 

seguintes membros: 

I - Coordenador Distrital de Saúde Indígena; 

II - Chefe da Divisão de Atenção à Saúde Indígena; 

III - Chefe do Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental 

Indígena; 

IV -Chefe do Serviço de Orçamento e Finanças; 

V - Chefe do Serviço de Recursos Logísticos; 

VI - Chefe(s) da(s) Casa(s) de Saúde Indígena(s)5; 

VII - Secretário Executivo do Conselho Distrital de Saúde 

Indígena (CONDISI); 

VIII - Presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena 

(CONDISI). 

Depreende-se que a inclusão de membro do Condisi nos Comitês de Crise 

Distritais já estava estabelecida na referida Portaria. Percebe-se, entretanto, a inclusão de 

nova instância de controle social, o CLSI, a previsão de participação de membros do 

                                                           
5 De acordo com a PRC nº 4, de 2017, a Casa de Saúde Indígena (CASAI) é o estabelecimento responsável 
pelo apoio, acolhimento e assistência aos indígenas referenciados à Rede de Serviços do SUS para 
realização de ações complementares de atenção básica e de atenção especializada, sendo destinada 
também aos acompanhantes, quando necessário. 
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Condisi no âmbito dos conselhos de saúde de estados e municípios e de representante do 

CISI no Comitê de Crise Nacional. 

Essas ações referem-se ao aumento do controle social na política em 

questão. Aparentemente, o Comitê de Crise Central exerce, grosso modo, funções 

semelhantes àquelas previstas na denominada “Sala de Situação” deferida na ADPF 709 

MC/DF. 

Entretanto, diferentemente do que foi deferido nessa Arguição, não há 

menção à participação, no âmbito desses comitês, de membros da PGR, da DPU e por 

representantes indígenas indicados pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil 

(APIB). 

III. PROMOÇÃO DAS INTERAÇÕES INTERGESTORAS E INTERSETORIAIS 

   Diferentemente do Sistema Único de Saúde (SUS) convencional, no 

âmbito do Subsistema de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (SASISUS) cabe à 

União – e não aos municípios – a gestão e a execução da atenção primária à saúde. 

Dentro dessa perspectiva, o Plano de Enfrentamento e Monitoramento da 

Covid-19 para Povos Indígenas Brasileiros tem, como objetivos gerais, “fortalecer a 

articulação entre os três entes federativos no enfrentamento à COVID-19” e “combater a 

discriminação de indígenas no acesso aos serviços da Rede SUS”. 

Nesse ponto, deve-se ressaltar que a necessidade de articulação entre todas 

as esferas de gestão do SUS e do SasiSUS não é novidade, haja vista que a estruturação 

desse subsistema não é recente. 

Com efeito, ele foi concebido pela Lei nº 9.836, de 23 de setembro de 

1999, que acrescenta dispositivos à Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, que ‘dispõe 

sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e 
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o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências’, instituindo o 

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.  

Ou seja, supõe-se que a organização do fluxo assistencial, conforme a 

complexidade de cada caso, já deveria estar, há quase duas décadas, pactuado entre todas 

as esferas de gestão do SUS e do SasiSUS, ao menos no âmbito da maior parte dos Dsei. 

Portanto, as inciativas apontadas no Plano de Enfrentamento e 

Monitoramento da Covid-19 para Povos Indígenas Brasileiros já deveriam estar 

articuladas e em pleno funcionamento, haja vista que a covid-19, embora seja responsável 

por um evento grave e atípico, não ser o primeiro, tampouco o único agravo de saúde 

pública que a população indígena enfrenta. 

Ademais, a efetividade do sistema de regulação do SUS depende de um 

plano bem articulado referente aos fluxos de assistência médica, desde os casos mais leves 

– que podem ser tratados no âmbito da atenção primária, com o devido isolamento dos 

casos confirmados e quarentena de casos suspeitos –, até os casos moderados e graves da 

doença, que precisam de rápido encaminhamento para a rede hospitalar do SUS 

convencional. 

Seria necessário diagnosticar e corrigir eventuais inconformidades do 

fluxo de assistência nos Dsei, notadamente naqueles mais afetados pelo surto de covid-

19, como, por exemplo, Alto Rio Solimões (1.180 casos e 29 óbitos), Leste de Roraima 

(1.757 casos e 31 óbitos), Maranhão (1.338 casos e 23 óbitos); Rio Tapajós (1.492 casos 

e 11 óbitos), Xavante (397 casos e 34 óbitos, portanto com alta taxa de letalidade)6. 

 

                                                           
6Boletim Epidemiológico da SESAI. Atualização em 07/08/2020 - 15:00. Disponível em 
<http://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/04/1095139/plano_de_contingencia_da_saude_indigena_preli
minar.pdf>. Acesso em 8 de agosto de 2020. 
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IV. REORGANIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TRABALHO DA EQUIPE E 

BIOSSEGURANÇA 

Esse eixo apresenta os objetivos do União relacionados à força de trabalho 

nos Dsei e aos procedimentos e medidas adotados para prevenir a transmissão da covid-

19 nos territórios indígenas.  

Para isso, foram enumeradas as seguintes medidas: 

 distribuição e monitoramento dos insumos, EPI e testes rápidos 

nos DSEI; 

 implementação das Equipes de Resposta Rápida nos DSEI; 

 contratações emergenciais de profissionais de saúde; 

 implementação e monitoramento da adesão às recomendações 

de entrada em área indígena dos trabalhadores da saúde 

indígena no que diz respeito à prevenção da disseminação das 

Síndromes Respiratórias, incluindo COVID-19; 

 adotar medidas sanitárias de combate à COVID-19 no âmbito 

dos estabelecimentos de saúde indígena; continuidade da oferta 

das ações da atenção básica, incluindo o atendimento aos 

grupos prioritários e programas estratégicos (como vacinação, 

pré-natal, atenção aos indígenas hipertensos e diabéticos, com 

tuberculose, com malária, dengue ou outros problemas 

relevantes no perfil epidemiológico local); 

 priorização do atendimento domiciliar, com a adoção das 

medidas preventivas; 

 divulgação e implementação dos Protocolos Básicos de 

Segurança do Paciente, incluindo o Protocolo de Higienização 

das Mãos; 

 implementação e monitoramento de estratégias para 

qualificação dos trabalhadores da saúde indígena; 

 implementação de estratégias de telesaúde/telemedicina por 

radiofonia, telefone ou outras tecnologias de informação e 

comunicação (TIC). 
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A esse respeito, resta claro que são medidas importantes e necessárias no 

âmbito das condutas a serem adotadas para o controle de surto de doenças 

infectocontagiosas.  

Ou seja, são ações de certa maneira evidentes, como fornecimento de EPI 

aos profissionais; contratação de médicos e de outros profissionais para atuarem em 

localidades insuficientemente atendidas ou desassistidas; qualificação das equipes 

assistenciais; controle da circulação em área indígena dos trabalhadores da saúde etc. 

Todavia, embora haja informações gerais sobre o início de muitas dessas 

ações, bem como do seu monitoramento e de suas metas, não há dados concretos sobre a 

situação das equipes que atendem os Dsei no que tange a esses aspectos de biossegurança 

para, assim, indicar objetivamente as medidas para corrigir e sanar os problemas 

detectados. 

Ou seja, para especificar as ações de maneira mais concreta, deve-se ter o 

diagnóstico da real situação das equipes de saúde que prestam assistência nos Dsei, 

notadamente no que se refere ao fornecimento e à suficiência de EPI; aos recursos 

humanos disponíveis, à demanda pelo aumento de profissionais; à qualificação dos 

médicos para atender casos de covid-19; ao controle de acesso às terras indígenas etc. 

São informações que julgo necessárias para que o monitoramento das 

ações e de seus resultados seja, de fato, efetivo. 

V. VIGILÂNCIA E INFORMAÇÃO EM SAÚDE       

Especificamente, nesse eixo, apresentam-se os critérios para a realização 

de exames para covid-19, como a reação em cadeia da polimerase em tempo real (RT-

PCR) e as sorologias qualitativa (teste rápido) e quantitativa. 
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Por meio desses exames, as “ações a serem fortalecidas com este plano” 

são: 

 estimativa da magnitude da morbidade e mortalidade causadas 

por COVID-19; 

 priorização da busca ativa domiciliar de casos de SG [síndrome 

gripal] e SRAG [síndrome gripal grave], com destaque para o 

papel de vigilância do Agente Indígena de Saúde; 

 verificação do cenário epidemiológico para aumento da 

sensibilidade do manejo clínico dos casos suspeitos. 

Também nesse caso, reconhece-se a importância do ininterrupto 

fornecimento de quantidades suficientes de “kits” para a execução dos referidos exames 

laboratoriais, que são fundamentais para o enfrentamento do surto de covid-19, já que 

podem auxiliar a propedêutica dos casos agudos – notadamente o RT-PCR –, bem como 

a realização de levantamentos epidemiológicos – notadamente os exames sorológicos –, 

que auxiliam a gestão das ações e serviços de assistência médica e de vigilância em saúde. 

Nesse caso, também não se especifica a situação epidemiológica e a 

cobertura da testagem nos Dsei. No Boletim Epidemiológico da Sesai, são apresentados 

os números absolutos de casos suspeitos, casos confirmados, infectados atuais, casos 

descartados e casos curados.7 

No entanto, não há informações consolidadas sobre evolução diária tanto 

dos diagnósticos, quanto dos óbitos notificados. Também não há menção aos indicadores 

de letalidade, de incidência, de mortalidade e de morbidade da doença, sendo que, para o 

cálculo de alguns deles são necessários os dados demográficos de cada região, disponíveis 

apenas em outro link da página da Sesai na Internet. 

 

                                                           
7 Idem 4. 
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VI. ASSISTÊNCIA INTEGRAL E DIFERENCIADA  

Segundo o Plano apresentado, a atenção primária deve englobar ações e 

serviços de prevenção, tratamento e reabilitação, com o objetivo de aumentar a 

resolubilidade dos casos e de modo a evitar remoções para outros níveis de atenção. 

Constam deste eixo as seguintes ações: 

 manejo dos casos leves e o encaminhamento à atenção 

especializada dos casos graves de covid-19, em conformidade 

com os protocolos do Ministério da Saúde; 

 implementação das unidades de atenção primária indígena 

(UAPI); 

 publicação de portaria sobre as Casais; 

 estabelecimento de critérios para avaliação de barreiras de 

acesso a cuidados primários em saúde; 

 estudo do impacto orçamentário da expansão das ações da 

atenção primária para populações indígenas em terras não 

homologadas e com barreiras de acesso a unidades básicas de 

saúde para enfrentamento à covid-19. 

 

O primeiro item apenas descreve como se dá o fluxo assistencial do SUS, 

que deve ocorrer em nível crescente de complexidade. Seu bom funcionamento depende 

da articulação, pactuação entre os gestores do SUS e do SasiSUS em todas as suas esferas, 

ou seja, União, estados, Distrito Federal e municípios. 

No que tange à instalação das UAPI, não está claro qual é o seu objetivo, 

haja vista que o art. 60 do Anexo VIII da Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde 

(PRC) nº 4, de 28 de setembro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre os 

sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde, dispõe sobre a unidade básica de 

saúde indígena (UBSI), in verbis: 

Art. 60. A UBSI é o estabelecimento de saúde localizado em 

aldeia, destinado à execução direta dos serviços de atenção à saúde 

e saneamento com uma estrutura definida e adaptada a partir das 
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necessidades das comunidades assistidas. (Origem: PRT MS/GM 

1801/2015, Art. 5º) 

§ 1º A UBSI Tipo I será construída em aldeias que possuam 

população mínima de referência entre 50 (cinquenta) e 250 

(duzentos e cinquenta) indígenas, que possuem Agente Indígena de 

Saúde (AIS), e se situem a uma distância mínima do PB de referência 

que pode ser percorrida em até 2 (duas) horas por meio de acesso 

fluvial ou terrestre. (Origem: PRT MS/GM 1801/2015, Art. 5º, § 1º) 

§ 2º A UBSI Tipo II será construída em aldeias que possuam 

população mínima de referência entre 251 (duzentos e cinquenta e 

um) e 500 (quinhentos) indígenas e se situem a uma distância 

mínima entre unidades básicas de saúde tipo II, tipo III ou de Sede 

de PB-I que possa ser percorrida em até 1 (uma) hora por meio de 

acesso fluvial ou terrestre. (Origem: PRT MS/GM 1801/2015, Art. 

5º, § 2º) 

§ 3º A UBSI Tipo III será construída em aldeias que possuam 

população mínima de referência acima de 501 (quinhentos e um) 

indígenas e se situem a uma distância mínima entre unidades básicas 

de saúde tipo III ou de Sede de PB-I que possa ser percorrida em até 

3 (três) horas por meio de acesso fluvial ou terrestre e deverá ofertar 

atendimento de profissional de nível superior (geralmente é médico, 

enfermeiro, nutricionista, psicólogo, farmacêutico ou dentista que 

integram as Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena) de no 

mínimo 20 (vinte) dias mensais. (Origem: PRT MS/GM 1801/2015, 

Art. 5º, § 3º) 

Não há informações a respeito de ser apenas mudança de nomenclatura ou 

alteração de algum aspecto das ações e serviços no âmbito da atenção primária à saúde 

dos povos indígenas. Tampouco apresentam-se dados sobre as localidades em que a 

atenção primária à saúde está deficitária, seja pela falta de recursos humanos, pela 

precariedade das instalações, pela falta de insumos etc. 

No caso da Casai, trata-se de estabelecimento de saúde que exerce um 

importante papel de interação entre o SasiSUS e a rede convencional do SUS. Portanto, 

é um elo fundamental entre esses sistemas, de modo que por ele passam os casos 

moderados e graves de covid-19, que necessitam de assistência especializada. Nesse caso, 

o plano prevê a publicação de uma portaria sobre as Casais para “aprimorar as diretrizes 
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já existentes”, embora não existam informações sobre o que precisa ser aprimorado nesses 

estabelecimentos e sobre as localidades em que eles estão disfuncionais. 

Nos dois últimos itens desse eixo do Plano, são mencionados os aspectos 

sobre a oferta do SasiSUS de ações e serviços de saúde à população indígena habitante 

de terras não homologadas e aos povos indígenas não aldeados, quando verificada barreira 

de acesso à rede convencional do SUS.  

A extensão a essa população das ações e serviços do SasiSUS foi o 

entendimento acatado pelo Ministro Roberto Barroso no âmbito da ADPF 709 MC/DF. 

Aparentemente, não há perspectivas de que essa população tenha acesso 

tempestivo aos serviços de saúde e à assistência médica ofertados pelo SasiSUS, 

conforme requerido na citada Arguição e deferido pelo seu Relator. 

As providências assinaladas no Plano em questão são ainda incipientes 

(estabelecimento de critérios para avaliação de barreiras de acesso a cuidados primários 

em saúde – provavelmente referindo-se aos indígenas não aldeados – e estudo do impacto 

orçamentário decorrente da expansão do SasiSUS) e, segundo o seu cronograma de 

execução, terão início em agosto de 2020 e término “ de acordo com o estado de 

emergência de saúde pública decorrente da COVID-19”. 

SUGESTÕES 

   Diante do exposto, feitas as considerações acima, tenho as seguintes 

sugestões adicionais às formuladas ao ofício nº 37/2020/GSFCONTA anteriormente 

apresentado a este Conselho. 

i) Indagar sobre a participação de antropólogos e especialistas na 

formulação da política de enfrentamento e prevenção à covid-19 

entre os povos indígenas, de modo que seus costumes e suas 

tradições não sejam desrespeitados e que as informações sobre 
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prevenção, identificação e tratamento da covid-19 sejam prestadas 

de modo eficaz; 

ii) Indagar sobre a estratégia para testagem e quarentena dos 

profissionais de saúde e demais agentes não-indígenas 

previamente ao seu ingresso nas terras indígenas; 

iii) Solicitar informações mais precisas sobre como tem sido feita 

a testagem entre os povos indígenas e entre os não-indígenas, 

inclusive profissionais de saúde e demais representantes do poder 

público, que entram em terras indígenas; 

iv) Solicitar dados sobre a desintrusão de invasores de terras 

indígenas, tanto homologadas, quanto em processo de 

identificação e demarcação, bem como sobre eventuais adiamentos 

ou interrupções de operações de fiscalização e desintrusão 

planejadas ou que já tivessem sido iniciadas; 

v) Solicitar dados precisos sobre o fornecimento de álcool em gel 

e isopropílico, máscaras, sabão e água limpa; 

vi) Solicitar informações precisas sobre a estratégia para 

tratamento de casos mais graves, que requeiram a internação em 

UTIs e o uso de respiradores, incluindo o número de indígenas 

atendidos, não atendidos e que aguardam acesso a esses 

equipamentos; 

vii) Solicitar complementação do Plano relativa à estratégia para 

prevenir o contágio, inclusive por via indireta, de povos isolados, 

expressamente excluídos da versão apresentada no dia 7 de agosto; 

viii) Solicitar informações sobre o fornecimento de 

hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina aos indígenas, 

incluindo identificação dos agentes públicos responsáveis, bem 

como medidas para controle de possíveis efeitos colaterais 

conhecidos desses medicamentos. 
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   Por fim, sendo estas as minhas considerações e sugestões, me despeço com 

a certeza de que podemos construir um consenso em prol do País e dos cidadãos 

brasileiros com respeito a vida, a igualdade de direito e a diversidade.  

 

Cordialmente, 

 

Senador FABIANO CONTARATO 

Conselheiro 

Conselho Nacional de Direito Humanos - CNDH 


