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CARTA DE RECOMENDAÇÃO 

A Articulação dos Povos Indígenas (APIB) em parceria com instituições acadêmicas (Projeto 

Xingu/Unifesp, Fiocruz e GT Saúde Indígena da Abrasco) vem por meio desta, RETIFICAR a 

Carta de Recomendação de 07 de abril de 2019, visando manter as medidas de controle da Covid-

19. Seguimos as recomendações da Nota Informativa n° 03 de 05/04/2020 da SESAI, sobre as 

orientações e cuidados na distribuição dos alimentos. Importante dizer que as orientações serão 

constantemente atualizadas diante do avanço da epidemia, das revisões das medidas adotadas e 

novas evidências científicas.  

A Covid 19 é uma doença causada pelo novo coronavírus chamado de SARS Cov 2, de 

transmissão por contato entre pessoas e com objetos. Os estudos têm mostrado que esse vírus pode 

permanecer vivo em diversas superfícies, por vários dias. Plástico e metal, parecem ser as superfícies 

onde a sobrevivência do vírus é maior.  

As principais medidas para evitar que o vírus se espalhe é a limpeza das mãos, evitar pôr as mãos 

nos olhos, boca e nariz, e higienização dos objetos de uso diário, inclusive alimentos. Dessa forma, 

é importante que na distribuição de alimentos sejam tomadas medidas de segurança para evitar que 

as equipes de distribuição levem a doença para as aldeias. A recomendação para limpeza das mãos, 

encontra-se no Anexo 1, feita pela ANVISA/ Ministério da Saúde. A limpeza ou higienização dos 

objetos, superfícies e alimentos pode ser feita com: 1) álcool 70%, OU 2) água e sabão, OU 3) 

solução caseira com água sanitária. 

O preparo da solução com a água sanitária, aquela vendida em supermercado que tem cloro ativo 

de 2% a 2,5%, está detalhado no Anexo 2. Indicaremos, nesse momento, a recomendação do 

Conselho Federal de Química. Você precisa colocar 25 ml (equivale a 2 colheres de sopa cheia) de 

água sanitária em um litro de água potável/limpa. Essa mistura pode ser usada para limpar as 

embalagens de alimentos, e não deve ser consumida. Não usar essa solução com água sanitária em 

celulares ou aparelhos eletroeletrônicos. Essa solução deve ser guardada em recipientes com uma 

identificação clara, fora do alcance de crianças, em um lugar longe da luz do sol. O uso de 

borrifadores pode facilitar o uso, mas basta molhar um pano e usar na limpeza. 
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Cuidados a serem tomados para distribuir os alimentos nas aldeias: 

1) HIGIENIZAÇÃO DOS MEIOS DE TRANSPORTE 

Os carros, caminhonetes, caminhões, aeronaves, barcos, entre outros  que levarão os alimentos 

devem ser higienizados antes de serem carregados e antes que os entregadores coloquem os 

alimentos, e após a entrega também. 

Para todos os meios de transporte: 

Lavagem com água e sabão da parte externa e dos componentes internos que possam ser lavados. 

Carros, caminhonetes e caminhões: 

Aplicar o álcool 70% ou solução com água sanitária nas maçanetas, bancos, painel, volante, 

alavanca de câmbio, freio de mão, pedais e cintos de segurança dos veículos. 

Barcos: 

Aplicar álcool 70% ou solução com água sanitária no assoalho, nos bancos e laterais de apoio, 

no motor de popa e no manche do motor.  

Aeronaves: 

Aplicar álcool 70% ou solução com água sanitária nas maçanetas, no painel, manche e alavancas 

de comando (flap, combustível etc.), bancos, pedais e cintos de segurança. 

 

2) HIGIENIZAÇÃO DAS EMBALAGENS 

As embalagens de plástico e de metal devem ser higienizadas com álcool 70% OU água e sabão 

OU solução com água sanitária. 

Caso os alimentos venham em caixas de papelão, recomenda-se abri-las e higienizar cada pacote 

plástico ou lata. 

As embalagens de papel são mais difíceis de higienizar e devem ser evitadas. Uma sugestão é 

abri-las e colocar seu conteúdo em embalagens plásticas devidamente higienizadas. 

Usar sacos plásticos grandes, tais como os que os vários mercados usam para embalar cestas de 

alimentos para montar as cestas.  Esses sacos plásticos devem ser previamente higienizados. 

 

3) CUIDADOS COM OS DISTRIBUIDORES 

As pessoas que participarão das entregas, incluindo os motoristas, devem estar sem sintomas de 

gripe (tosse, febre, nariz escorrendo, dor de garganta), lavar as mãos com água e sabão ou álcool 

70% antes de carregar os meios de transporte. Depois de carregar os alimentos, devem lavar as mãos 

novamente antes de entrar no carro, caminhão, caminhonete ou aeronave que foi previamente 

higienizada.  
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Atenção com os calçados que devem ser higienizados também, antes de entrar em qualquer meio 

de transporte utilizado 

Os entregadores devem usar máscaras cirúrgicas ou caseiras, e sempre que possível, devem usar 

aventais e gorros. Todos esses equipamentos devem ser descartados após cada entrega. 

De preferência, os entregadores não devem ter contato direto com os indígenas. O ideal é 

combinar previamente um local próximo fora ou na entrada da aldeia, onde os materiais deverão ser 

descarregados, evitando assim qualquer contato físico com as pessoas da comunidade. 

 

 4) RETIRADA E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS NAS COMUNIDADES E 

ALDEIAS 

Evitar fazer filas ou aglomerações para a retirada dos produtos, que, se possível, deve ser feito 

somente depois que a equipe de entrega for embora. 

Após a distribuição, escolher um local para desembalar os produtos, preferencialmente fora do 

domicílio ou em um canto isolado da residência onde não se faz a comida. 

Limpe as mãos com água e sabão ou álcool 70% antes de pegar os alimentos e durante a 

manipulação, não colocar a mão no rosto. Ao terminar, lavar novamente as mãos. 

 

Brasília, 14 de abril de 2020 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
 

 

 

 

 
Fonte : https://twitter.com/cfquimica/status/1248252059075387394 

 

 

Você precisa colocar 25 ml (equivale a 2 colheres de sopa cheia) de água sanitária em um litro de 

água limpa/potável. 

 

Maiores informações: 

http://cfq.org.br/wpcontent/uploads/2020/03/Review_a%CC%81gua_sanita%CC%81ria-

versa%CC%83o-23_03_-2020-versa%CC%83o_3.pdf 
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