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1. INTRODUÇÃO  

Organização Mundial de Saúde – OMS, em 11 de março de 2020, classificou como pandemia a 

contaminação causada pelo vírus SARS-CoV 2. O novo Coronavirus, foi detectado na província de 

Wuhan, na China e foi identificado como o causador da doença respiratória denominada (COVID-

19). A partir de então, foram adotadas medidas sanitárias preventivas ao contágio por 

Coronavirus a nível mundial.  

Considerando o avanço no aumento dos casos de contaminação por COVID-19, ocorridos na 

China, o Ministério da Saúde adotou medidas de prevenção ao contágio em conformidade as 

orientações da OMS. No Brasil, foi ativado o Centro de Operações de Emergências em Saúde 

Pública para o novo Coronavírus (COE-nCoV), em 22 de janeiro de 2020.  

A ativação desta estratégia está prevista no Plano Nacional de Resposta às Emergências em Saúde 

Pública do Ministério da Saúde. Dessa forma, para conter a transmissão do vírus e prevenir a sua 

disseminação, as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios, coordenadas pelo Ministério da 

Saúde se reuniram para elaborar os Planos de Contingência do Governo Federal, dos Estados e 

do Distrito Federal. A partir da publicação destes Planos foram adotadas as medidas de prevenção 

a transmissão e ao contágio em território nacional.  

Diante do entendimento da SESAI de que os órgãos devem decidir autonomamente sobre as 

medidas cautelares relacionadas à Covid-19, a Funai também tem debatido e adotado 

recomendações específicas e adaptadas à diversidade de situações e de trabalhos rotineiros e 

necessários, os quais demandam para a sua consecução ampliar a capacidade de interação entre 

os próprios indígenas e entre estes e não indígenas, mantendo a maior segurança sanitária 

possível. Exemplo é o protocolo de segurança1 recentemente adotado para a realização de 

agenda de reuniões de apresentação e consulta aos povos Tupiniquim e Guarani sobre o Estudo 

de Componente Indígena (ECI) Tupiniquim e Guarani, no mês de outubro, o qual também serviu 

de fundamento para o presente protocolo.  

Considerando o atual cenário e em consonância aos protocolos de saúde estabelecidos, a 

Fundação Renova adequou os seus procedimentos internos e externos para a realização de suas 

atividades durante o período da Pandemia. Visando dar continuidade às atividades essenciais que 

são realizadas em terras indígenas, a FR adotou um protocolo de medidas preventivas ao contágio 

por COVID-19, conforme os parâmetros estabelecidos nesses protocolos.  

O presente documento foi objeto de consulta junto a Fundação Nacional do Índio- FUNAI e 

Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI, para a sua elaboração. As informações, orientações 

e medidas sanitárias descritas nesse documento, foram dialogadas e ajustadas conforme 

                                            
1 Protocolo de Segurança COVID - Reuniões – Etapa de Validação do Estudo de Componente Indígena 

(ECI) 

Tupiniquim e Guarani 
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solicitação das instituições e deverão ser objeto de consulta, junto aos Povos indígenas 

Tupiniquim e Guarani2. 

As orientações previstas neste protocolo, irão nortear, o desenvolvimento dos projetos apoiados 

pelo Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias – FAIC. Este documento apresenta orientações 

de caráter preventivo ao contágio e disseminação do vírus SARS-Cov 2, causador da doença 

COVID 19. As medidas apresentadas deverão ser observadas no contexto de execução dos 

projetos apoiados pelo Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias – FAIC. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

O Fundo de Apoio às Iniciativas comunitárias – FAIC, prevê o apoio, fomento e fortalecimento das 

iniciativas comunitárias que são realizadas e/ou que sejam de interesse das comunidades 

indígenas atendidas pela Fundação Renova, considerando os impactos causados pelo 

rompimento da barragem de Fundão às Terras Indígenas Comboios e Tupiniquim Guarani, 

localizadas no município de Aracruz – Espírito Santo, identificados pelo estudo de impacto Estudo 

do Componente Indígena (ECI). Conforme expresso no Ofício FR 2020.0663, o apoio a tais 

iniciativas e projetos são independentes do Plano Básico Ambiental Indígena e, portanto, 

decorrem de orçamento próprio e não vinculado ao PBA-I.   

Oportunamente a FR apresentou a proposta do FAIC quando da realização da 31ª reunião 

ordinária da CT-IPCT tendo sido informado que o roteiro de apoio a iniciativa comunitária estava 

em elaboração e consensuado que tal proposta deveria ser objeto de consulta junto as 

comunidades indígenas, para verificar o interesse das comunidades e a importância em se 

desenvolver essa atividade.  

As reuniões de apresentação do roteiro do FAIC às comunidades indígenas contaram com o 

acompanhamento da FUNAI regional e local, tendo sido realizadas em formato virtual nos dias 04 

e 05 de agosto de 2020. Na oportunidade, foram apresentados os pontos previstos no roteiro 

(quantidade de projetos apoiados, valores, eixos temáticos, prestação de contas ...). Por 

oportuno, foram prestados esclarecimentos pontuais, conforme solicitação das comunidades 

indígenas, considerando as principais dúvidas apresentadas acerca do FAIC.  

Após a realização das reuniões de apresentação do FAIC, a Associação Indígena Tupiniquim de 

Comboios encaminhou o, informando o interesse em participar das ações apresentadas 

referentes ao projeto FAIC.  

A Comissão de Caciques, instância representativa das comunidades indígenas residentes na TI 

Tupiniquim/Guarani, solicitou um prazo para realizar uma consulta junto aos indígenas nas 

respectivas aldeias sobre o interesse em desenvolver as ações do FAIC. Após a consulta, a 

Comissão manifestou-se favoravelmente ao desenvolvimento do projeto FAIC e encaminhou o 

                                            
2  Protocolo COVID-19 – Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias – FAIC, encaminhado pela Fundação renova por 
meio do Ofício FR.2020.1448 em 18 de setembro de 2020. 
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Ofício nº 60/2020, em 30 de outubro de 2020, com o de acordo da comunidade indígena em 

relação ao FAIC.  

2.1. Autorização de ingresso em Terras Indígenas - Portaria n° 419/PRES 

Cumpre destacar que, em março de 2020, a FUNAI publicou a Portaria n° 419/PRES, que dentre 

outras deliberações estabeleceu medidas de restrição ao ingresso em terras indígenas. 

Dentre as ações previstas, destacam-se a suspensão de autorização de entrada em terras 

indígenas, à exceção das necessárias à continuidade da prestação de serviços essências as 

comunidades e de casos que, à luz da avaliação da autoridade competente da Coordenação 

Regional, tornam-se necessários.  

Dessa forma, considera-se que toda e qualquer ação apoiada pelo Fundo de Apoio às Iniciativas 

comunitárias, que envolva profissionais externos às terras indígenas e/ou que necessite de 

contratação de mão-de-obra, prestação de serviços e apoio logístico de terceiros, se faz 

necessário a solicitação expressa de autorização de ingresso a terra indígena junto ao órgão 

indigenista. A atividade que envolva terceiros só poderá ser realizada mediante a autorização 

prévia da FUNAI por meio de suas representações locais e regionais. 

3. JUSTIFICATIVA 

A proposta de elaboração do FAIC tem por objetivo potencializar as atividades e iniciativas que 

são desenvolvidas pelas comunidades indígenas.  Busca-se com essa iniciativa valorizar as práticas 

indígenas que já são desenvolvidas nas comunidades. O fomento previsto no FAIC tem por 

objetivos fortalecer as práticas realizadas, ao mesmo tempo apoiar a autonomia e o 

protagonismo dos povos indígenas, no desenvolvimento de ações sustentáveis em seus 

territórios.  

Para tanto o FAIC irá apoiar ações indígenas correlacionadas aos seguintes eixos temáticos: 

EIXOS TEMÁTICOS 

 SAÚDE 

 CULTURA E 

SOCIABILIDADE 

 PROTEÇÃO SOCIAL 
 MEIO AMBIENTE 

 GERAÇÃO DE RENDA 
 EDUCAÇÃO 

 

A princípio serão apoiados 08 (oito) projetos no valor de R$ 30.000,00 reais para as associações 

indígenas e 14 projetos de R$ 10.000,00 para as aldeias indígenas. Que sejam significativos para 

as comunidades indígenas e que possam ser desenvolvidos, com a segurança sanitária que o atual 

momento requer. Considerando o protocolo de prevenção ao contágio e disseminação do COVID-

19. 
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4. OBJETIVO GERAL  

Realizar as atividades apoiadas pelo FAIC em conformidade aos protocolos de segurança sanitária 

estabelecidas pelas autoridades em saúde - OMS e MS/SESAI, bem como a Portaria FUNAI Nº 419, 

De 17 de Março de 2020. 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Apoiar as iniciativas comunitárias em conformidade aos protocolos de saúde 

estabelecidos, 

● Informar os procedimentos de prevenção estipulados para conter a circulação do vírus,  

● Executar as atividades do FAIC em consonância aos protocolos sanitários previstos.  

6. PÚBLICO ALVO  

● População indígena e Associações indígenas das Terras Indígenas Comboios e Tupiniquim 

Guarani,  

● Colaboradores e parceiros que porventura venham prestar serviços nas citadas 

comunidades indígenas.  

7. ATIVIDADES APOIADAS.  

As iniciativas comunitárias serão propostas pelas comunidades indígenas e devem considerar os 

itens apoiados descritos no item 06 (seis) do Roteiro de apoio às iniciativas comunitárias descritos 

abaixo: 

ITENS APOIADOS 

 Apoio as ações voltadas a garantia 
da segurança alimentar dos povos indígenas 
Tupiniquim e Guarani. 

 Apoio ao artesanato. 
 

 Apoio para ações de vigilância e 
proteção territorial. 

 Implementação de farmácia 
viva/viveiro medicinal. 

 Apoio para ações de manejo de 
recursos naturais. 

 Produção de conhecimento 
tradicional/sistematização e divulgação 
(vídeos, livros, cartilhas etc.). 

 Sistemas agroflorestais (Safs), 
enriquecimento de roças, quintais e 
capoeiras. 

 Apoio às iniciativas de gerações de 
renda e sustentabilidade. 

 Banco de sementes.  Fortalecimento cultural. 

 Coleta de sementes tradicionais e 
florestais. 
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7.1. Colaboradores externos – Apoio logístico 

Considerando que o objetivo das atividades apoiadas pelo FAIC é fortalecer as atividades que já 

são desenvolvidas pela comunidade, tipo de serviço prestado deverá ser eventual e pontual e a 

permanência em terra indígena se dará apenas por tempo necessário a ser efetivada a entrega 

ou o descarregamento de equipamentos e/ou materiais.    

Caso seja necessário a presença de profissionais externos às terras indígenas, para realizar o 

transporte/entrega de materiais e/ou equipamentos os profissionais e os proponentes das ações 

deverão seguir as seguintes orientações:  

a) Todas as ações de apoio logístico devem ser previamente organizadas; devendo ainda ser 

encaminhada à Funai (CR-MG/ES e CTL Aracruz a identificação nominal e a solicitação de 

autorização de ingresso dos profissionais que executarão a ação;  

b) Recomenda-se o ingresso de uma equipe mínima em cada ocasião, preferencialmente 

uma ou duas pessoas, evitando-se a troca de equipe ao longo de sua execução e 

mantendo distância mínima de 1,5 metro dos indígenas, quanto o contato for inevitável;  

c) Os profissionais que executarão as atividades deverão utilizar álcool gel 70% e 

equipamentos de proteção individual (EPI): máscara, escudo, dentre outros;  

d) Deve haver o diálogo prévio com a liderança da comunidade indígena em que será 

executada a ação, seja via telefone, rádio ou outro meio de comunicação, para a 

organização da comunidade e para que a permanência dos profissionais na Terra 

Indígena seja a mais breve possível;  

e) Na execução das ações, os profissionais deverão evitar o contato direto com as famílias 

indígenas, priorizando a interlocução com a liderança da comunidade;  

f) A equipe responsável pela execução das ações não deverá pernoitar nas aldeias e/ou em 

pontos de apoio utilizados pelos indígenas;  

g) São requisitos mínimos para os profissionais que executarão o apoio logístico requerido:  

REQUISITOS 

 Não fazer parte de grupo de risco  Estar assintomático há, pelo menos, 
14 dias, ou 72 horas após resultado negativo 
de RT-PCR 

 Realizar o teste RT-PCR ou teste 
rápido, se disponíveis, dentro de um período 
que possibilite o conhecimento do resultado 
72 horas antes da entrada no território 
indígena 

 Passar por medição de temperatura 
– termômetro infravermelho – antes da 
atividade.  

Prestadores de serviço do estado do Espírito Santo (comerciantes, transportadores e 

entregadores) que tenham participação indireta no desenvolvimento das ações apoiadas pelo 

FAIC, deverão observar as orientações descritas Portaria nº 58, publicada pela Secretaria de 

Saúde do Espirito Santo – SESA, que dispõe sobre as orientações gerais a serem adotadas pelos 

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços que estão autorizados a realizar 

atendimento no estado do Espírito Santo. Ressalta-se que também deverão estar em 

conformidade com a Portaria 419 da FUNAI para ingresso em terras indígenas. 
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Observação 1: Cumpre destacar que as ações apoiadas pelo FAIC, tem por objetivo fortalecer as 

ações que já são realizadas pelas comunidades indígenas, sendo assim, não há previsão no escopo 

do projeto para a contratação de terceiros para execução de obras, construções, instalações, 

consultoria ou demais atividades que envolvam contratação de mão-de-obra externa as terras 

indígenas. Itens apoiados e não apoiados estão detalhados no roteiro do FAIC.  

7.2. Transporte de equipamentos e materiais  

O veículo que será utilizado para o transporte dos itens a serem entregues aos indígenas 

(caminhão, camionete ou voadeira) deverá ser previamente lavado e higienizado com solução de 

hipoclorito de sódio a 0,5%;  

a) O veículo que será utilizado para o transporte dos itens a serem entregues aos indígenas 

(caminhão, camionete ou voadeira) deverá ser previamente lavado e higienizado com 

solução de hipoclorito de sódio a 0,5%;   

b) Todos os profissionais que irão atuar no carregamento dos itens no veículo (caminhão, 

camionete ou voadeira) deverão estar utilizando EPIs;   

c) Recomenda-se depositar os itens no veículo (caminhão, camionete ou voadeira) e cobri-

los com lona, a fim de evitar a incidência de chuva ou de poeira;   

d) Durante todo o percurso de transporte dos itens, os profissionais envolvidos na operação 

deverão estar utilizando máscara, luvas e touca;   

e) No caso de, durante o percurso de transporte, algum profissional apresentar sintomas 

respiratórios, como tosse, dificuldade de respirar, catarro, associado a febre ou não, a 

equipe deverá retornar para a cidade;    

f) Em hipótese alguma o veículo utilizado para o transporte dos itens será usado para 

efetuar remoções, devendo-se, nestes casos, acionar as equipes de saúde para avaliação 

da necessidade de remoção e providências.   

7.3. Da entrega dos itens aos indígenas 

g) Os itens deverão ser previamente higienizados com álcool 70% ou solução de hipoclorito 

de sódio a 0,5% () antes de serem entregues às comunidades indígenas;  

h) No momento da entrega, a equipe responsável deverá estar usando EPIs composto por 

máscara de proteção respiratória com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas 

de até 0,3 (tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF), luvas cirúrgicas e touca, os quais deverão 

ser trocados a cada novo local de entrega e os já utilizados deverão ser acondicionados 

em sacos plásticos.  

i) O material acondicionado em sacos plásticos deverá retornar à cidade para descarte 

adequado e, em hipótese alguma, devem ser descartados na Terra Indígena ou na 

comunidade indígena;  

j) Durante o descarregamento dos itens, deve-se evitar tocar nos olhos, nariz e boca com 

as mãos e, em caso de tosse e/ou espirro, deve-se lavar as mãos com água e sabão ou 

higienizar com álcool gel 70%, trocando o EPI imediatamente (máscara, luvas e touca);  

k) As máscaras, luvas e toucas deverão ser trocadas sempre que estiverem sujas ou úmidas; 
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l) Recomenda-se que seja previamente definido o local de descarregamento dos itens, 

como algum ponto da Terra Indígena ou base de proteção territorial, para evitar o 

contato com as famílias indígenas;  

m) A liderança indígena deverá indicar o local de descarregamento dos itens para que o 

responsável indicado pela FR proceda com a higienização do local;  

n) A equipe de distribuição deverá orientar a liderança da comunidade para que não seja 

permitido o acesso dos indígenas aos itens durante o descarregamento, tampouco a 

formação de aglomerações, de forma que os itens sejam recolhidos posteriormente e 

distribuídos à comunidade;  

o) Em hipótese alguma é permitido o pernoite da equipe responsável pela entrega dos itens 

nas aldeias, comunidades e/ou em pontos de apoio utilizados pelos indígenas.  

7.4. Do armazenamento e da higienização dos itens a serem entregues 

a) Todos os itens a serem entregues aos indígenas deverão ser recebidos e armazenados 

em local abrigado e previamente higienizado;  

b) ·Os responsáveis pelo recebimento e armazenamento dos itens deverão realizar a prévia 

lavagem das mãos, utilizando água e sabão, ou desinfetar as mãos com álcool gel 70%;  

c) Os responsáveis pelo recebimento e armazenamento dos itens deverão estar usando 

EPIs;  

d) A respeito do uso adequado dos EPIs, recomendamos o vídeo da Anvisa sobre colocação 

e retirada de EPIs  

e) (https://www.youtube.com/watch?v=G_tU7nvD5BI&feature=youtu.be), bem como a 

Nota Técnica nº2/2020/COASI/CGPDS/DPDS-FUNAI (SEI 2068451);  

f) Cada item deverá ser higienizado individualmente com álcool 70% ou solução de 

hipoclorito de sódio a 0,5% (água sanitária).  

8. MEDIDAS DE PREVENÇÃO GERAIS 

Considerando a realização das atividades comunitárias no contexto do Fundo de Apoio às 

iniciativas comunitárias e em consonância com as normas de prevenção sanitárias apresentadas 

pela Secretaria Especial de Saúde indígena e FUNAI, reforça-se as orientações que deverão ser 

observadas, por todos que estiverem envolvidos nos projetos apoiados. 

De acordo com as evidências atuais, a transmissibilidade do novo Coronavirus ocorre 

principalmente entre pessoas por meio de gotículas respiratórias ou contato com objetos e 

superfícies contaminados. A transmissão por meio de gotículas ocorre quando uma pessoa 

permanece em contato (a menos de 1 metro de distância) com uma pessoa infectada quando ela 

tosse, espirra ou mantém contato direto como, por exemplo, aperto de mãos, seguido do toque 

nos olhos, nariz ou boca. 

Os indivíduos devem realizar testagem RT-PCR em tempo hábil para recebimento do resultado 

antes do ingresso em territórios indígenas. Em caso positivo, o integrante deve realizar 

isolamento. Em caso negativo, não há necessidade de realização de teste rápido. 
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Ademais, de modo a prevenir a transmissão de doenças imunopreveníveis, recomenda-se que o 

calendário vacinal esteja atualizado antes do ingresso em territórios indígenas. 

Qualquer indivíduo que, durante o percurso, atenda a definição de síndrome gripal deverá 

permanecer em isolamento por 10 dias, em conformidade com o Guia de Vigilância 

Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo 

Coronavírus 2019 (2020): 

Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes 

sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, 

coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos." 

Eventuais colaboradores devem fazer uso de máscara de tecido e realizar sua troca a cada 3 (três) 

horas. Seguem abaixo algumas orientações extraídas das Orientações Gerais - Máscaras faciais 

de uso não profissional, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2020). 

Antes de colocar a máscara no rosto deve-se: 

a) Assegurar que a máscara está em condições de uso (limpa e sem rupturas); 

b) fazer a adequada higienização da mão com água e sabonete ou com preparação alcoólica a 

70%/ (cubra todas as superfícies de suas mãos e esfregue-as juntas até que se sintam secas); 

c) tomar cuidado para não tocar na máscara, se tocar a máscara, deve executar imediatamente a 

higiene das mãos (conforme descrito abaixo); 

d) cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais; e. manter o conforto e espaço 

para a respiração; 

e) evitar uso de batom ou outra maquiagem ou base durante o uso da máscara. 

Ainda sobre o uso das máscaras, são advertências: 

a) Não utilizar a máscara por longo tempo (máximo de 3 horas); 

b) trocar após esse período e sempre que estiver úmida, com sujeira aparente ou danificada; 

c) higienizar as mãos com água e sabonete ou preparação alcoólica a 70% ao chegar em casa; 

d) retire a máscara e coloque para lavar; e. repita os procedimentos de higienização das mãos 

após a retirada da máscara; e 

e) não compartilhe a sua máscara, ainda que ela esteja lavada. 

Sobre a lavagem das máscaras: 

a) Recomenda-se evitar mais que 30 (trinta) lavagens; 

b) a máscara deve ser lavada separadamente de outras roupas; 
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c) lavar previamente com água corrente e sabão neutro; 

d) deixar de molho em uma solução de água com água sanitária (2,5%) ou outro desinfetante 

equivalente de 20 a 30 minutos; 

e) enxaguar bem em água corrente, para remover qualquer resíduo de desinfetante; 

f) evite torcer a máscara com força e deixe-a secar; 

g) garantir que a máscara não apresente danos (menos ajuste, deformação, desgaste, etc.), ou 

precisará substituí-la; 

h) guardar em um recipiente fechado. 

Em relação ao descarte da máscara de pano, deve-se observar a perda de elasticidade das hastes 

de fixação ou deformidade no tecido que possam causar prejuízos à barreira. 

Para remover a máscara, manusear o elástico ao redor das orelhas e não tocar a parte frontal da 

máscara. Colocá-la em um saco papel ou plástico fechado. 

Recomenda-se evitar o uso das máscaras de tecido após mais que 30 (trinta) lavagens 

Realizar a higiene das mãos com água e sabonete líquido (40 a 60 segundos) ou preparação 

alcoólica a 70% (20 a 30 segundos). A lavagem das mãos deve ser realizada SEMPRE: 

a) Que as mãos estiverem sujas; 

b) no início e no término do turno de trabalho; 

c) após atos e funções fisiológicas e pessoais, como alimentar-se, limpar e assoar o nariz, usar o 

banheiro, pentear os cabelos, fumar ou tocar em qualquer parte do corpo.  

Em hipótese alguma os EPIs deverão ser descartados em Terra Indígena ou comunidade indígena. 

9. MATERIAIS DE PROTEÇÃO E DESINFECÇÃO APROPRIADOS 

Para a execução das atividades previstas no FAIC, serão ainda disponibilizados materiais de 

limpeza, álcool gel, e EPI’s que se façam necessários para execução das atividades previstas com 

segurança aos participantes e comunidades indígenas envolvidas nessa ação.  
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