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Plano de Contingência Coari
REGISTRO

NOME

23

Rio Coari

DSEI REFERÊNCIA

DSEI ENTORNO

Vale do Javari

Vale do Javari

POLO BASE

POLO BASE ENTORNO

Médio Ituí

Rio Branco, Itacoaí e Alto Ituí

1 Introdução
Os Planos de Contingência são documentos elaborados para prevenção de
eventos adversos ou mitigação dos seus impactos, orientando respostas rápidas e
definindo seus responsáveis.
O contato entre grupos de Povos Indígenas Isolados (PII), com não indígenas ou
com indígenas em contato permanente, é responsável por deflagrar processos
epidêmicos com elevada mortalidade, que em passado recente levou ao extermínio
vários grupos indígenas no Brasil. A eficiência e a eficácia dos serviços de saúde pública
disponibilizados desde o início do processo de contato são determinantes da
manutenção e ou recuperação populacional do grupo.
Por isso, a elaboração de Planos de Contingência para situações de contato
constitui ferramenta importante para a orientação da intervenção sanitária adequada
e oportuna.
Ressalta-se que as ações de saúde aqui previstas não substituem as práticas e
medicinas próprias dos povos em questão.

2 Finalidade
O presente Plano de Contingência tem como finalidade mitigar os efeitos
negativos à saúde dos povos ou grupos indígenas em processo de contato com não
indígenas e indígenas em contato permanente no Vale do Javari.

3 Princípios
a) Auto-determinação: O respeito à autonomia dos povos/grupos isolados e suas
decisões quanto às suas relações e vidas, sobretudo quanto ao seu
“isolamento”.
b) Proteção: A alta vulnerabilidade sócio-epidemiológica desses povos decorre de
um conjunto de fatores, individuais e coletivos, que fazem com que os grupos
isolados e de recente contato sejam mais suscetíveis a adoecer ou irem a óbito
4

em função, principalmente, de doenças infecciosas corriqueiras como gripes,
diarreias e doenças imunopreveníveis. Outros fatores que concorrem para sua
maior vulnerabilidade estão relacionados a sua forte relação com o meio
ambiente onde vivem e a possibilidade de contatos, ainda que fugazes, com
profissionais de saúde, indigenistas e com populações do entorno de suas
áreas, em especial com grupos indígenas contatados que compartilham seus
territórios.
c) Precaução: Diante das evidências diretas ou indiretas da presença de indígenas
isolados, o contato deve ser evitado, e a proteção de seus territórios garantida
por parte do Estado brasileiro. Faz parte do princípio da precaução a divulgação
e conscientização, regional e nacional e internacionalmente, de sua presença e
do risco de extinção física do grupo que o contato inadvertido pode acarretar.
d) Prevenção: Intervenções orientadas a evitar o surgimento de doenças específicas,
reduzindo sua incidência e prevalência nas populações do entorno e isolados. Evitar
intervenções e condutas que afetem ou dificultem a realização de práticas
socioculturais tradicionais, incluindo aquelas que digam respeito à saúde, alimentação,
habitação e ritual; e de condutas de saúde potencialmente danosas, tais como o
excesso de medicação e procedimentos clínicos desnecessários;

e) Resolutividade: Efetuar o maior número de ações e procedimentos dentro das
terras indígenas evitando, sempre que possível e, que não colocar em risco a
saúde da pessoa;
f) Complementariedade e intersetorialidade nas iniciativas de atenção à saúde
entre os órgãos e as instituições que possuem a atribuição de promover a
assistência à população indígena.

4 Objetivos
4.1 Objetivo geral
Planejar e dar suporte às ações de saúde executadas pela Secretaria Especial de
Saúde Indígena (SESAI) por meio do Distrito Sanitário Especial Indígena Vale do Javari
(DSEI Vale do Javari) e da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), por meio Frente de
Proteção Etnoambiental Vale do Javari e da Coordenação Regional de Atalaia do Norte,
bem como orientar profissionais de saúde do DSEI e da Rede de Urgência e Emergência
do SUS sobre planejamento, comunicação, condutas e tomada de decisões frente a
uma situação de contato com grupos indígenas até então isolados.

4.2 Objetivos específicos
•
•
•

Gerar informações relevantes e definir níveis de alerta que orientem
possíveis intervenções na saúde dos povos indígenas isolados em situação
de contato;
Definir estratégias de atuação e recursos necessários ante a um evento de
contato com grupos de povos indígenas isolados;
Definir fluxo de comunicação entre as instituições envolvidas;
5

•
•

Definir condutas e comportamentos em situações de contato;
Incorporar de maneira coordenada, o planejamento, a operacionalização e
o monitoramento dos serviços de saúde e das instituições parceiras
envolvidas;

5 Pré-Contato
5.1 Avaliação de risco pré-contato
Os critérios de avaliação da situação de risco de contato no nível de “précontato” constam no Anexo A. A Frente de Proteção Etno-Ambiental repassará por
meio de notificação ao DSEI informações sobre os alertas para conhecimento das
equipes de saúde que atuam nas comunidades do entorno.

5.2 Preparação
Seguem algumas ações úteis que devem ser iniciadas no pré-contato, mas que
precisam de continuidade durante e nas fases subsequentes.
•
•

•

•

Qualificação dos profissionais de saúde para atuação junto aos Povos Indígenas
Isolados (Anexo B);
Adoção de medidas de saúde dirigidas à população do entorno, especialmente
indígenas, mas também não indígenas com o objetivo de criar um Cordão
Sanitário no entorno para evitar o contágio de doenças transmissíveis (Anexo
C);
Promover ações de sensibilização das comunidades do entorno para a presença
dos PII. Minimizar o risco de transmissão de doenças infectocontagiosas pelas
equipes ingressantes no território por meio de avaliação médica de todos os
integrantes para que adentrem as regiões saudáveis (com atenção especial
para viroses respiratórias, diarréia, tuberculose, leishmaniose, malária) e com a
vacinação atualizada.
Estabelecimento de responsabilidades.

5.3 Monitoramento pré-contato
O DSEI deve ter sistematizadas as informações relativas ao perfil
epidemiológico do entorno. O monitoramento das condições de saúde das
comunidades do entorno aos Isolados é de suma importância para o planejamento das
ações que serão deflagradas no contato, assim como para o levantamento de insumos
necessários. Deverá monitorar:
• Os casos de Síndrome respiratória aguda grave (SRAG), Doença Diarreica Aguda
(DDA), malária, hepatites.
• A cobertura vacinal do entorno (deve estar em 90%);
• Os casos de doenças endêmicas no entorno (malária, leishmaniose,
tuberculose, hepatites)
• Principais causas de mortalidade (último ano)
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•

Principais morbidades (último ano)
Todas estas informações devem ser registradas e consolidadas de modo a
facilitar o acesso, quando necessário.
Checklist
As medidas quanto ao cordão de isolamento foram tomadas?
Está definido um cordão de isolamento?
Quais os agravos do entorno que podem impactar os PIIRC?

5.4 Caracterização do povo
A caracterização do povo consiste nas principais características pertinentes, tais
como número de indivíduos, perfil etário, estado aparente de saúde, etc. São
informações que deverão ser sistematizadas em conjunto com a Frente de Proteção
Etnoambiental local.
Quadro 1 – Caracterização do povo1
Número aproximado de indivíduos
Gênero e perfil etário (adultos e crianças)
Estado aparente de saúde

Raio de deslocamento
Identificação da língua, família ou tronco
linguístico
Informação sobre o comportamento do povo
com relação a aproximações (se os eventuais
contatos já existentes foram pacíficos ou
tensos)

28 - 40
10 adultos homens, 12 adultos mulheres e 6 crianças
(ambos os sexos e podendo ser muito mais)
Há alguns indícios de que estão com boa saúde, com
roças e malocas novas.
Região entre os rios Branco e Ituí (dispersão a partir do
rio Coari).
- aprox. 21 km para a aldeia Paraíso (Matis);
- aprox. 50 km para a foz do rio Coari, no rio Ituí;
- aprox.. 55 km para a foz do rio Branco, no rio Itaquaí.
Korubo, família linguística Pano do ramo setentrional.
Histórico de conflito e mortes, com
Histórico de conflito violentos com os Matis em 2014 e
contato tenso de parte do grupo isolado com os Matis
em 2015.

Outras informações relevantes

5.5 Caracterização do território e localização do povo indígena isolado
Quadro 2 – Caracterização do território
Polo base

Médio Ituí

Polos Base entorno
Possíveis localizações
dos PII
Outras
aldeias/comunidades
/agrupamentos
populacionais
no
entorno
Ambiente:
Hidrografia
(Rios,
igarapés, etc.) mais

Rio Branco, Itaquaí e Alto Ituí
No alto curso do igarapé conhecido pelos Matis como Todowak, afluente do
Coari. Também conhecido historicamente pelos não-indígenas como Coarizinho.
As aldeias mais próximas são as dos Matis no rio Branco, sendo a mais próxima
a Bukuwak (Paraíso). Um pouco mais distante Tawaya e Kuraya. Bem mais
distantes estão as aldeias Marubo no rio Ituí, São Joaquim e Rio Novo, e as
aldeias Kanamari no rio Itaquaí, Massapê, Cajueiro e Arara.
- Todo o contato parte do raio de influência do rio Coari, afluente do rio Ituí. É
de conhecimento histórico que essa ocupação dos Korubo também vai para os
igarapés da margem esquerda do rio Branco, afluente do Itaquaí e a margem
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próximos, relevo e direita do rio Ituí próximo a foz do Coari.
vegetação.
- Relevo acidentado nos interflúvios e divisores, com sequência de morros de
baixa altitude (entre 20 e 50 metros).
- Vegetação sem informações específicas pois não houveram registros de
expedições de monitoramento na região.
Estradas
Não se aplica
Pistas
de
pouso
próximas
Não se aplica
- Invasão do território, com destaque para o Itaquaí e Ituí, por caçadores e
pescadores ilegais;
- Malária nas aldeias do entorno, sobretudo as Matis
- Conflito violento e contato tenso com os Matis, respectivamente em 2014 e
2015;
Ameaças externas
- Avistamentos históricos nas margens do Ituí, nas proximidades da foz do rio
Coari, com a possibilidade de contato (trocas e doações) dos Marubo e nãoindígenas com os isolados quando aqueles estão em embarcações se
deslocando por este rio;
- Assédio de missionários proselitista para adentrar nas aldeias Matis e Marubo.
Atentar para as áreas de coleta de taktix (cipó) e pexö (curare) dos Matis e
Outras informações Korubo isolados considerados por aquele povo. No verão também é
relevantes
característico os Korubo se deslocarem para as margens dos rios e igarapés para
coleta de ovos de quelônios (tracajá e tartaruga) e pesca do poraquê.

(Geoprocessamento e Layout: Marcelo Torres – CGIIRC/FUNAI)
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5.6 Meios de acesso e transporte
Os meios de acesso e transporte previstos de acordo com os cenários possíveis
constam no ANEXO D.

5.7 Caracterização da rede de saúde local e regional
a) Identificar e pactuar previamente com a Rede SUS local e regional acolhimento
e tratamento diferenciado para indígenas de recente contato ou em situação
de quebra de isolamento;
b) Fazer levantamento dos contatos e dos insumos e recursos disponíveis na
região (especialidades, equipamentos diagnósticos, etc.). (Anexo E)
Checklist
O DSEI tem um documento caracterizando o território contemplando os PII?
A cartografia está atualizada e adequada?

Os principais cenários a se enfrentar estão previstos?
O DSEI dispõe de horas voo de helicóptero? Se não, há possibilidade de contar com outro DSEI? Qual?
O DSEI dispõe dos meios de transporte? Há combustível suficiente?
Já foi feita a relação e operacionalização dos meios de transporte disponíveis para a execução do PC?
A logística necessária para operacionalização está definida, e adequada para todas as variáveis sazonais?
Foi realizado o levantamento da rede SUS e possibilidade de apoio de especialistas na região?
Caso a região não contemple rede de média e alta complexidade quais os fluxos a se construir?
O DSEI realizou, nos últimos 6 (seis) meses, articulação com a rede local para atendimento de necessidade
em caso de contato?

5.8 Definição e composição das equipes de referência
Deverão ser identificados para execução deste Plano de Contingência 3 (três)
equipes com diferentes níveis de atuação compostas por servidores/colaboradores da
SESAI e FUNAI:
Equipe de Referência Central: Composta por servidores designados da FUNAI (CGIIRC)
e SESAI (DASI) que tomará decisões de competência do nível central.
Equipe de Referência Local: SESAI - coordenação do DSEI Vale do Javari e FUNAI coordenação da Frente de Proteção Etnoambiental do Vale do Javari e coordenação da
CR Vale do Javari.
Equipe de Campo: Três equipes identificadas e capacitadas para atuar no contato
sendo: 2 equipes de referência para situações de contato e 1 equipe de retaguarda,
composta por:
SESAI: médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e microscopista (quando for o
caso);
FUNAI: indigenista ou sertanista, mateiro, motorista, intérpretes e colaboradores
indígenas, antropólogo e linguista (se for o caso).
Os contatos e as referências das equipes constam no Anexo F.
Em campo, as equipes devem seguir os termos de conduta da FUNAI (Anexo G)
e as condutas de segurança (Anexo H).
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Os profissionais selecionados devem ter conhecimento sobre o conteúdo do
Plano de Contingência e deve ser avaliado também o seu perfil para atuação em
situações de contato em decorrência da tensão que costuma permear essas situações.
É necessário prever equipes de retaguarda, uma vez que a estadia junto aos
indígenas pode se prolongar a depender da situação.
Ao menos 1 (uma) profissional do sexo feminino deve compor a equipe de
saúde para abordagem às mulheres.
A comunicação do contato deve seguir o fluxograma do Anexo I e as diretrizes
do item 5.2.8 deste Plano de Contingência.
Check-list
A equipe é suficiente para a realização das ações do PC?
A equipe está com o cartão de vacina atualizado, realizou a avaliação clínica e cumpriu a quarentena?
Está capacitada para PII?
A questão da diversidade de gênero na equipe de saúde está contemplada?

5.9 Sala de Situação
Deve-se ser instaurada a Sala de Situação para diálogos, compartilhamento de
informações e acordos de responsabilidades com instituições (Exército Brasileiro,
Ministério Público Federal, Polícia Federal, Defesa Civil, prefeituras, associações
indígenas, hospitais, outros) e pessoas convidadas que estejam envolvidas direta e
indiretamente no contato com o grupo isolado do Coari. Nela devem estar
obrigatoriamente representantes da FUNAI e SESAI (Equipe de Referência Local).
A Sala de Situação será coordenada pela FUNAI e seus encontros devem ser
realizados em Tabatinga ou Atalaia do Norte semanalmente, podendo ocorrer em
intervalo de tempo menor desde que convocado pela coordenação.

5.10 Recursos necessários
A lista de medicamentos, equipamentos e insumos necessário consta no Anexo J.
Checklist
Existe no DSEI todo o material para execução do PC?
Existe necessidade de mobilização de outro nível de gestão para obtenção de material, equipe ou transporte?
A rede local ou regional do SUS pode oferecer alguns itens dos recursos materiais?
Estão contemplados o controle de validade e correto armazenamento dos itens da medicação?

6 Contato
Os integrantes da equipe de campo, composta pelas equipes da FUNAI e da
SESAI, antes de entrarem em campo devem estar com cartão de vacinação em dia,
passar por exame clínico realizado por profissional de saúde e cumprir os
procedimentos de quarentena.
Vale lembrar que os PII desconhecem nossos procedimentos de diagnóstico e
tratamento. Por isso, podem interpretá-los de maneira muito diferente das nossas
intenções.
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6.1 Metodologia de contato
São propostas 2 (duas) metodologias para expedição de contato: uma a partir do
Rio Coari e outra a partir do Rio Branco. Ambas estão descritas no Anexo K deste Plano
de Contingência.

6.2 Principais agentes etiológicos envolvidos nas epidemias entre
grupos isolados
VIRAIS:
•
Influenza
•
Outros vírus respiratórios
•
Rotavírus
•
Sarampo
•
Varicela zoster
•
Hepatite A
PARASITÁRIOS:
•
Malária
BACTERIANOS (Infeções bacterianas consequentes a infeções
respiratórias virais e ao sarampo):
•
Pneumococo
•
Haemophilus influenza
•
Outras bactérias Gram +
•
DST (incluindo a tricomoníase, de etiologia parasitária)

6.3 Doenças e agravos frequentes:
•
•
•
•
•

Doenças de pele;
Infecções respiratórias agudas não complicadas (vias respiratórias
superiores);
Conjuntivites, otites;
Doenças diarreicas e parasitoses;
Feridas ou traumatismos (queimaduras, feridas cortantes, contusões).

6.4 Ações de assistência à saúde
Em uma situação de contato, as equipes de saúde deverão evitar a imposição
do modelo biomédico às práticas tradicionais de saúde e autocuidado dos PIIRC,
respeitando suas culturas e sua autonomia.
Os primeiros atendimentos de saúde de povos indígenas em situação de
contato deverão contemplar as ações de vacinação, a realização de exames sorológicos
e o preenchimento da ficha de identificação (Anexo L). Ver fluxograma de primeiro
atendimento no Anexo M.
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6.5 Quarentena
A “quarentena” consiste em uma estratégia de isolamento para prevenção de
contaminações de determinados agentes infecciosos e possíveis surtos epidêmicos. O
isolamento deve abranger o período de incubação de possíveis contaminações por
vírus que possam vir a assolar os indígenas em situação de quebra de isolamento,
como o da gripe, por exemplo. O período ideal sugerido de quarentena é de 14
(quatorze) dias, que abrangeria também o período de transmissibilidade caso ocorra
algum caso. O período mínimo é de 7 (sete) dias.

6.6 Vacinação
A vacinação é uma das ações de saúde mais importantes para se realizar
durante o contato. No entanto, não deve ser a primeira ação a ser realizada por tratarse de uma ação invasiva. Embora deva ser priorizada, não é uma atividade de
emergência que deve ser executada obrigatoriamente no primeiro dia de
atendimento. A ação dependerá do cenário de contato.
É de extrema importância um suporte de comunicação com participação de
intérpretes e pessoas experientes, de forma a iniciar um diálogo para o
estabelecimento de uma confiança mínima, além da demonstração por meio de
exemplos visíveis do que se deseja realizar. Somente após o consentimento dos
indígenas contatados, deve-se iniciar a vacinação.
As equipes de saúde devem acompanhar os eventos adversos pós-vacinais,
bem como outros sinais e sintomas apresentados nas 48h subsequentes, não se deve
vacinar no último dia. Outras orientações se encontram no Anexo O.

6.7 Exames sorológicos
Os exames sorológicos são importantes para a análise do histórico
epidemiológico do indígena. A realização ou não deste procedimento deve ser avaliada
de acordo com a situação local. Para esta ação é necessário ter um fluxo específico de
envio do material ao laboratório em tempo e de modo oportuno. Em situações de
tensão ou de urgência onde não seja possível realizar coleta para sorologia e a
vacinação, esta última deve ser priorizada devido ao caráter protetivo à saúde.

6.8 Remoções
De acordo com o princípio da resolutividade deve-se priorizar os
procedimentos dentro do território indígena evitando, sempre que possível, a
remoção de pessoas. Apenas em casos graves e que extrapolam o nível de atenção
local oferecida pelas equipes de saúde deverá se realizar a remoção para a rede SUS de
média ou alta complexidade. A remoção deve ser realizada a partir de consulta e
assentimento dos indígenas envolvidos.

6.9 Critérios de Avaliação de Risco
O seguinte Quadro 3 deve ser utilizado para a avaliação da complexidade do
contato e indicar a necessidade de reforço para a atuação da equipe de saúde. Esta
avaliação deve ser realizada todos os dias.
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≥ 40

3

Muito
difícil /
mais de 1
local de
contato

2

Tem doença
infecto
contagiosa,
mas nenhum
grave

3

Um grave e/ou
doença
infectocontagi
osa

Relação

1

Plena/Capacid
ade com
insumos

1

Amistos
a/
Tranquil
a

2

Desfalque (RH
e insumos)

2

Tensa

2

3

Desfalque
grave (RH e
insumos)

3

Conflito

3

Pontuação

2

Difícil
(longe,
relevo
montanhos
o ou
desconheci
do)

1

Sem doença /
doença não
infectocontagi
osa

Equipe

Pontuação

21 a 39

1

Fácil
(próximo,
relevo
tranquilo,
nível do rio,
clima)

Doença

Pontuação

≤ 20

Acesso

Pontuação

População

Pontuação

Quadro 3 - Critérios de avaliação de risco.

1

Para obtenção da pontuação do risco, deve-se somar todos os itens. Observe o
grau de alerta e as providências necessárias.
Até 7: Alerta amarelo
Resolução com recursos da equipe de campo a partir dos fluxos locais;
Providência: Documentar e comunicar à Equipe de Referência Central.
8 a 10: Alerta laranja
Requer ajuda de equipe de retaguarda;
Providência: Documentar e comunicar à Equipe de Referência Local e Central e
instituições regionais envolvidas no fluxo.
11 a 13: Alerta vermelho
Requer apoio da Equipe de Referência Nível Central (profissionais e insumos);
Providência: Documentar, comunicar as equipes de Referência Local e Central para
que estas mobilizem as instâncias necessárias: governo do estado, município, hospital
de retaguarda.
14 e 15: Situação de catástrofe
Mobilização de Forças Armadas e Força Nacional do SUS.
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6.10 Outras orientações
No Anexo O constam as orientações detalhadas sobre as ações de assistência à
saúde no momento do contato.

6.11 Monitoramento do contato
Indicadores para monitoramento durante o contato:
•
•
•

Cobertura vacinal do povo contatado;
Condições de saúde: detecção de doenças e agravos de saúde - avaliado por
meio de exame clínico;
Estado nutricional: avaliado por meio da medição do peso e da altura.

6.12 Informação e comunicação
A equipe local informa diariamente à equipe do DSEI as ocorrências de saúde
por meio telefônico ou por rádio. O DSEI consolida as informações em um quadro
cronológico, conforme Anexo P. As informações devem ser encaminhadas diariamente
ao nível central da SESAI.
As informações para veículos de comunicação deverão ser passadas,
exclusivamente, pelos Núcleos de Comunicação da SESAI e FUNAI a nível central.
Deve-se respeitar as normas apontadas pela FUNAI para o registro, uso de
imagens e gravações de áudio dos indígenas isolados em contato inicial e durante os
trabalhos da Equipe de Campo.
Criptografar ou utilizar canal de rádio exclusivo para comunicações delicadas e
confidenciais sobre a situação de campo do contato.
Seguir as normas estabelecidas pela FUNAI para o uso da radiofonia no
acampamento da Equipe de Campo (horários, temas inadequados, sigilo/restrição de
informações, forma adequada do uso dos equipamentos, outros).

6.13 Condutas de segurança
A situação de contato é um momento crucial para o estabelecimento da
relação entre os indígenas contatados e os não indígenas, ou indígenas contatados.
Muitas ações podem ser interpretadas de maneiras diferentes da intenção inicial. Por
isto, é necessário seguir rigorosamente determinadas regras de maneira a evitar a
exposição a determinados riscos. No Anexo G constam algumas orientações que
poderão
ser
atualizadas
(inclusive
em
campo)
junto
à
FUNAI.
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ANEXO A - INDICADORES DE RISCO NO PRÉ-CONTATO
Relatos de avistamento dos Isolados

1 – Relatos não confirmados

2- Relatos confirmados

Proximidade dos Isolados com a
população do entorno (Peso 2)

2 – Proximidade comprovada
com interações constantes
(vestígios, roçados, habitações,
avistamentos, etc)

Demanda de contato pelos excorresidentes e/ou afins e/ou inimigos
do grupo isolado
Atuação do Estado no trabalho de
sensibilização do entorno para proteção
dos isolados

1 – Desconforto e preocupação
sobre isolamento dos
parentes/inimigos
1 – Diálogo
fluido/confiante/positivo para
diminuir interações

4 – Proximidade comprovada
com interações constantes e
hostilidade ou presença de
doenças contagiosas no
entorno
2 – Demanda de contato
apresentado pelos
parentes/inimigos contatados
2 – Resistência do entorno em
aceitar soluções propostas

3 – Relatos confirmados com
alta vulnerabilidade dos
isolados
6 – Proximidade comprovada
com interações constantes,
hostilidade e presença de
doenças contagiosas no
entorno
3 – Ameaças de concretização
unilateral do contato
3 – Entorno irredutível nas
soluções apresentadas/
interrupção de relações
políticas e falta de confiança no
diálogo propositivo

Somatório dos Indicadores:
1 a 5: Risco Baixo
6 a 10: Risco Moderado
11 a 15: Risco Alto
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ANEXO B – QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE PARA
ATUAÇÃO JUNTO AOS POVOS INDÍGENAS ISOLADOS
É desejável que todos os profissionais identificados nas equipes de campo e de
retaguarda estejam capacitados para atuação com grupos indígenas isolados e de
recente contato. Nos processos de capacitação deverão ser abordados os seguintes
conteúdos:
1. Noções básicas de antropologia (diálogo intercultural);
2. Noções de linguística dos grupos pano e outras possíveis famílias linguísticas dos
grupos isolados;
3. Saúde coletiva;
4. Política de atenção à saúde dos povos indígenas com foco na atenção diferenciada;
5. Política de proteção aos grupos indígenas isolados e de recente contato;
6. Noções de primeiros socorros, prevenção e profilaxia;
7. Contenção de surtos e epidemias;
8. Registro e qualificação de informação de saúde e sobre avistamentos de grupos
indígenas isolados;
9. Noções de atendimento a urgências e emergências.
10. Simulação de contato com as Equipes de Campo, Local e Central.
11. Informações específicas – Korubos e Referência nº 23 (Coari):
ü 1PEREIRA, Bruno e SILVA, Bernardo. Informação Técnica nº 05
/2018/FPEVJ/CGIIRC/DPT/FUNAI, de 03 de abril de 2018. Assunto: Informação
técnica sobre a permanência entre os Korubo em dezembro de 2017. FUNAI;
ü GOIS, Vítor. 2017. Relatório de sobrevoos realizados em dezembro de 2016 e
junho de 2017. CRVJ/FUNAI
ü Territorialidade Korubo no Vale do Javari - AM, dissertação de mestrado
de Bernardo Vargas da Silva (FPEVJ)2;
ü Questões epidemiológicas e desafios no atendimento aos chamados povos
isolados. Uma experiência de contato com os Korubo, artigo de Roberta Reis e
Lucas Albertoni (ambos SESAI)3;
ü Nos tapiris Korubo: uma perspectiva indigenista das tensões e distensões
Korubo (e Matis), artigo de Fabrício Amorim (CGIIRC/FUNAI)4.

2

https://tede.ufam.edu.br/bitstream/tede/6132/5/Disserta%C3%A7%C3%A3o_%20Bernardo%20Vargas
%20da%20Silva.pdf
3
https://periodicos.ufpa.br/index.php/amazonica/article/view/5676
4
https://povosisolados.com/2017/06/18/nos-tapiris-korubo-uma-perspectiva-indigenista-das-tensoes-edistensoes-korubo-e-matis/
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ANEXO C – CORDÃO SANITÁRIO
Consiste em uma barreira criada para impedir a proliferação de um agente infeccioso
ou epidemias provenientes do entorno. Tendo em vista que a maioria das referências
de Indígenas Isolados se encontra em Terras Indígenas compartilhadas com outros
grupos/povos que mantêm contato com a sociedade nacional, a adoção de medidas de
saúde dirigidas à população do entorno é absolutamente necessária (indígenas e nãoindígenas).
É necessário que o DSEI delimite as regiões que componham o entorno dos Isolados
para que sejam implementadas as ações para o cordão de isolamento na região em
questão.
Essas medidas incluem a manutenção de altos níveis de cobertura vacinal (acima de
90%), acesso a serviços de saúde para diagnóstico, tratamento precoce e controle
efetivo das principais endemias, em especial a malária, tuberculose, filária,
leishmaniose cutâneo-mucosa e visceral (calazar). Entre as ações realizadas para esta
finalidade é importante a sensibilização de atores institucionais e população do
entorno em relação aos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato - PIIRC.
Para tanto, é oportuno o desenvolvimento de ações em conjunto com a FUNAI, tais
como:
1. Estabelecimento de diálogo entre diferentes níveis de governo (local,
municipal, regional e nacional), com Agentes Indígenas de Saúde, conselhos de
saúde indígena, lideranças locais, associações indígenas e ONGs sobre as
condições de vida dos PIIRC, bem como os desafios e as medidas colaborativas
para se implementar ações específicas de saúde para essa população;
2. Estabelecer redes interinstitucionais para proteção à saúde dos PIIRC;
3. Desenvolver programas e instrumentos de sensibilização à sociedade em geral
sobre a presença e vulnerabilidade dos PIIRC, especialmente em áreas
adjacentes aos seus territórios.
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ANEXO D – MEIOS DE ACESSO E TRANSPORTE5

Descrição

Cenário 1 (rio
Coari – com
protagonismo
dos Korubo
contatados)

Cenário 2 (rio
Branco – conflito
ou não com os
Matis)

Tempo de
deslocamento

Observações
sobre a
sazonalidade

(Meio de
transporte e
veículo)

(Tempo de
deslocamento
até o local onde
estão
localizados os
PII)

(Observações
sobre a
influência da
sazonalidade
sobre a
locomoção)

Helicóptero.
Abertura de
ponto de pouso
no
acampamento
de contato

Fluvial (lanchas
rápidas – 200hp,
bote de alumínio
– 40hp, ou
embarcações
regionais6 –
“canoão” ou
“recreio”)

Helicóptero –
1h10;
Lancha 200 hp –
7 hs;
Bote 40 hp – 10
hs;
“Canoão” 13 hp
– 24 hs;
“Recreio” 114
hp – 22 hs.

Na época
estiagem
(junho a
novembro) há
dificuldade de
navegar no rio
Coari

Pouso de
helicóptero nas
aldeias Matis.7

Fluvial (lanchas
rápidas – 200hp,
bote de alumínio
– 40hp, ou
embarcações
regionais8 –
“canoão” ou
“recreio”)

Helicóptero –
1h20;
Lancha 200hp –
10 hs;
Bote 40hp – 15
hs;
“Canoão” 13hp
– 48 hs;
“Recreio” 114hp
– 40 hs.

Na época
estiagem
(junho a
novembro) há
dificuldade de
navegar no rio
Coari

Polo Base

Localização dos
PII

Transporte de
Emergência

(Nome do
Polo Base)

(Coordenadas ou
referências
geográficas da
localização dos
PII)

(Meio de
transporte,
coordenadas ou
referências
geográficas do
local de pouso)

Polo Base
Médio Ituí

Polo Base
Rio Branco

Próximo ao
igarapé Todowak
(também
conhecido como
Coarizinho), rio
Coari.

Próximo às
aldeias Bukuwak,
Tawaya ou
Kuraya, no rio
Branco.

Outros Meio de
Transporte/
Veículo

5

Para todos os deslocamentos, está se considerando apenas o tempo gasto no trajeto de ida e o ponto de partida é Atalaia do Norte-AM.
Considerando carga de três toneladas.
7
Há a possibilidade neste cenário da equipe pioneira ter de se deslocar a pé das aldeias Matis até as aldeias Korubo no igarapé Todowak, rio
Coari. Se isto ocorrer, seriam aproximadamente 20 km de caminhada até o local. Calculou-se com base em dois dias de caminhada carregando
insumos.
8
Considerando carga de três toneladas
6
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ANEXO E – QUADRO REDE SUS
Estabelecimento/
Secretaria

Especialidades

Transporte
disponível

Acesso

Distância/ Tempo

Município/
Estado

Contato

Hospital São
Sebastião do
Município de
Atalaia do Norte

Ultrassonografia
e Clinico Geral

Aéreo e Fluvial

Aéreo e Fluvial

430 km aproximadamente por meio Fluvial: 250 hp 05
horas, 60 hp 12 horas, Canoão 25 hp 20 horas
220 Km em linha reta, 01 hora e 45 minutos
aproximadamente de Helicóptero

Atalaia do
Norte –
Amazonas

Enfermeira Lane
097 991514274

CASAI Atalaia do
Norte (apoio
logístico e
articulação com
MAC)

Não disponível

Aéreo e Fluvial

Terrestre

430 km aproximadamente por meio Fluvial: 250 hp 05
horas, 60 hp 12 horas, Canoão 25 hp 20 horas
220 Km em linha reta, 01 hora e 45 minutos
aproximadamente de Helicóptero

Atalaia do
Norte –
Amazonas

097984091892 Deocleciano Chaves –
Chefe da Casai ATN

Hospital de
Guarnição de
Tabatinga

Ultrassonografia,
Cirurgião Geral,
Clinico Geral e
Ortopedia.

Aéreo e Fluvial

Terrestre

500 km aproximadamente por meio Fluvial: 250 hp 06
horas, 60 hp 15 horas, Canoão 25 hp 24 horas.
220 Km em linha reta, 01 hora e 45 minutos
aproximadamente de Helicóptero

TabatingaAmazonas

Contato do estabelecimento
(97) 3412-2403 e-mail:
hgutabatinga@correio.eb.mil.br,
Diretora do estabelecimento Carla
Christina Passos – Tenente Coronel

Unidade de
Pronto
Atendimento de
Tabatinga - UPA

Clinico Geral,
Ginecologista,
Ultrassonografia.

Aéreo e Fluvial

Terrestre

500 km aproximadamente por meio Fluvial: 250 hp 06
horas, 60 hp 15 horas, Canoão 25 hp 24 horas.
220 Km em linha reta, 01 hora e 45 minutos
aproximadamente de Helicóptero

TabatingaAmazonas

Endereço: r 353, R. Primeiro de
Fevereiro, 271, Tabatinga - AM,
69640-000
Telefone: (97) 3412-4881

TabatingaAmazonas

(97) 99194-9468 João Neto –

OBS: 1. No momento o setor de logística do DSEI dispõe duas embarcações rápidas sendo, um motor 250hp e 60hp, ambos cobertos.
2. Também disponibiliza-se de horas-voo, caso necessário.
Casa de Apoio em
Tabatinga DSEI
Vale do Javari

Sem Especialista

Aéreo e Fluvial

Terrestre

500 km aproximadamente por meio Fluvial: 250 hp 06
horas, 60 hp 15 horas, Canoão 25 hp 24 horas.
220 Km em linha reta, 01 hora e 45 minutos
aproximadamente de Helicóptero

enfermeiro técnico responsável
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ANEXO F – CONTATOS E REFERÊNCIAS DAS EQUIPES
Equipe de referência central

Telefones

FUNAI (CGIRC)

Cd Fabrício Amorim (61) 3247.7047
Clarisse Jabur (61) 3247.7050
Leila Sotto (61) 3247.7042

SESAI (DIPROSI/DASI)

Roberta (61) 3315-5961/ 99559-2925
Zaira (61) 3315-5961/ 98363-6700

Equipe de referência local
DSEI VAJ
DIASI
FPEVJ
FPEVJ (escritório Tabatinga) e
CRVJ
Equipe de Campo

Indigenista/antropólogo

Intérprete (s)9

Médico (s)

Enfermeiro (s)

Técnico (s) de enfermagem

Telefones

E-mail
leila.maior@funai.gov.br
fabricio.amorim@funai.gov.br
clarisse.jabur@funai.gov.br
antonios.campos@saude.gov.br
roberta.aguiar@saude.gov.br
zaira.taveira@saude.gov.br
E-mail

Jorge Oliveira Duarte

jorge.duarte@saude.gov.br

Anderson Geraldo Gondim dos Santos (92)99523-3257

anderson.gondim@saude.gov.br

Luziane López (92) 99160-6826

enfer.luziane@saude.gov.br

Gustavo Sena (97) 99185.8485
Danielle Brasileiro (97) 98403.2045 – CRVJ
Leandro (97) 98407.5507 – CRVJ

gustavosfunai@gmail.com

Idnilda Obando (92) 98208.4613 - FPEVJ

idnilda.oliveira@funai.gov.br

Telefones
Bruno Pereira (97) 99168.8431
Bernardo Natividade (97) 99160.3713
Gutemberg Castilho (97) 99177.5895
Waldecy Jaste (97) 99162.6677
José Venâncio (97) 99168.8020
Eriverto Vargas (61) 99822.7205
Eumar Vasques (97) 98412.8600
Marco Túlio (31) 98761.2052
Korubo: Txitxompi, Wanka, Takvan Vakwe, Malevo, Tsamavo e Leyu (Vu
Maë), Tsamavo Vakwe, Takvan e Pëkwin10.
Matsés: Dashe e Danilo (Cruzeiriho), Daniel (Flores), Ramon (Lar Feliz),
Renato e Mean (Lobo), Eliseu, Shinin e Nakua11 (Soles).
Marubo: Alcino, Carlos e Francinei (Rio Novo), Josemar e Maë (São
Joaquim), Cláudio (Vida Nova), Jaime (Boa Vista)
Kanamari: Noim (Pedra), Kadja (Estirão do Cumaru), Raimundo e
Lindomar (São Luis) e Cléber (Caxias), João Come Tudo (Remansinho),
João Gomes e Zé Ninha12 (Massape)
Lucas Albertoni – DSEI Rio Tapajós
Fábio Tozzi – referência externa
Ana Paula Pina Borges – referência externa
Clayton Coelho – referência externa
Edimara Fernandez (97) 98409-8420
Luziane da Silva López (092991606826)
Adriel Martins (97) 99174-2408
Tarcila Sales (92) 99178-0364
Agleyson Sampaio (97) 98414-9654)
Lucivan Reis (97) 99186-6243
Macelio Melo (97) 98412-6751
Sebastiana Peres (97) 98410-0238
Rosanete Reis (97) 99167-1269
Glauber Farias (92) 99377-0043

daniellebrasileiro@gmail.com

E-mail

brunopereirafunai@gmail.com
bernardo.silva@funai.gov.br

Lucas – (11) 94130-6262
Fábio – (93) 99143-4651
Ana Paula – (17) 99627-2316
Clayton – (11) 98760-1001
edimara.fernadez@saude.gov.br
adriel_martin@hotmail.com
tarcila.sales@saude.gov.br
agleyson17@gmail.com

9

Contato por radiofonia ou telefone público na aldeia
Dialogar com os Korubo: quando e quais mulheres do grupo participarão do contato?
11
Nakua é técnico enfermagem da SESAI e Mean é professor da Seduc.
12
Zé Ninha é professor da Semed
10
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Elmar Pontes (97) 99149-8710
Agente de Endemias (em caso de Carlos Gonzaga (97) 99178-4073
necessidade)
Martinelli Almeida (97) 99165-5697
Robervan da Silva Salinas (97) 98411-5391
Outros contatos importantes

Telefones

Exército 8 BIS

Cel Almeida Júnior (97) 3412.2569/2503

Capitania dos Portos – TBT

Cap Fragata Ângelo Seleri (97) 3412.2303

Força Nacional do SUS

(61) 3315-9209/7962/7963

Ministério Relações Exteriores

Departamento da América do Sul Setentrional (61) 2030.8707

Associações Indígenas

Lideranças indígenas13

E-mail

Paulo Marubo (Univaja) – 97.98402.2137;
Beto Marubo (Univaja) – 61.99822.7205;
Lucas Marubo (OAMI) – 97.99164.4011;
Beux Matis (AIMA) – 97. 9806.1748;
André Matsés (OGM) – 97.99172.4795;
Igson Kanamari (COIKA) – 97. 98402.7503;
Ewerton Marubo (AMAS) – 97.99181.2311
Matsés: Uaqui e Mean (Lobo), Elias e Antônio (Soles), Raimundo Shabac
(31), Raul e Patxa (Nova Esperança) e Flores (Flores);
Marubo: Arnaldo e Aldeney (Rio Novo), Cláudio e Simão (Vida Nova),
Eduardo (Kapivanawe), Manelão (Matkewaya), Pedro e Alfredinho
(Maronal)
Kanamari: Eduardo e Ninha (Massape), Arabunan (Bananeira), Iowi e
Bodó (Pedra), Romário e João Pida (Remansinho)
Matis: Binin Beshu e Txemã (Tawaya), Binan Wassa (Bukuwak) e Txami
(Kuraya)
Kulina-Pano: Adauto e Cacau (Pedro Lopes)

Ministério Público Federal – TBT

Procuradores Pablo Luz e Alexandre Aparizi (97) 3412.2209/5369/4631

pablobeltrand@mpf.mp.br

Polícia Federal – TBT

Delegado Alexandre (97) 3412.2180

alexandre.argc@dpf.gov.br

Beatriz Matos (Antropóloga)

(91) 98022-8585

beamatos@yahoo.com.br

Sanderson Oliveira (Linguista)

(92) 98283-4040

sandersoncs@gmail.com

Defesa Civil – TBT

Nilsonei (97) 99173.8512

DSEI Alto Solimões

Irisid (97) 99151.9271 (assistente social CASAI)
Weydson (97) 99183-3258/ 99148-4530/ (92)99103-4036 (coordenador
distrital)

irisid@hotmail.com
weydson.pereira@saude.gov.br

13

Contato realizado por radiofonia ou telefone público na aldeia. Esta é apenas a lista de algumas lideranças que podem auxiliar nas atividades
desenvolvidas num processo de contato.
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ANEXO G – CONDUTAS DE SEGURANÇA NO CONTATO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Evitar a utilização de muitos objetos e acessórios (relógio, correntes, etc.);
Evitar que o acampamento da equipe coincida com o acampamento dos indígenas;
Não ir sozinho ao acampamento onde ficam os indígenas;
Se possível não permitir/evitar a visita e pernoite dos indígenas em contato inicial ao acampamento da Equipe
de Campo;
Até que se tenha certeza que todo o grupo foi contatado, fazer incursões na mata no entorno dos
acampamentos de contato e da Equipe de Campo para verificar se há vestígios da presença de índios isolados
(avaliar diariamente ou a cada três dias);
Não sair para a mata a sós ou acompanhado dos índios em contato inicial sem autorização do coordenador da
FUNAI;
Restringir o acesso ao local do contato (rio, aldeia, igarapé, roça, outros) de pessoas estranhas ou não
autorizadas;
Respeitar possíveis questões de gênero (evitar fazer qualquer abordagem direta às mulheres e crianças, etc.);
A equipe deve estar devidamente identificada com camisas iguais, onde destaque-se a logomarca da FUNAI;
O posicionamento da equipe durante o atendimento de saúde deve ser próximo a uma rota de fuga préestabelecida no acampamento de contato;
A construção do acampamento da Equipe de Campo terá regras e instrumentos de segurança, sobretudo
nesta área com histórico recente de conflitos com os índios isolados (iluminação emergencial, distribuição de
foguetes e armas de fogo, sensores de movimento artesanais ou remotos, rota de fuga, procedimentos de
sobrevivência, de como se reagruparem, habitações próximas ao barranco do rio, aceiro que permita um
maior campo de visão, entre outros);
Sempre fazer o atendimento de saúde próximo à equipe da FUNAI (servidores e colaboradores indígenas);
Ter número de homens adultos, no mínimo, equivalente ao dos indígenas em contato inicial;
Fazer varredura na primeira visita diária ao acampamento de contato à procura de armas escondidas
(bordunas, terçados, entre outros);
Sempre ao entrar no acampamento de contato, deixar a equipe de saúde por último e um vigia na
embarcação com arma de fogo longa não aparente;
Avaliar e determinar junto com toda Equipe de Campo o porte de arma de fogo longa próximo aos índios em
contato inicial;
Evitar movimentos bruscos e demonstrar empatia, afeição e tranquilidade na relação com os indígenas;
Tentar manter a calma em casos de aumento da entonação de voz e expressões intimatórias dos indígenas em
contato inicial;
Explicar antecipadamente as ações que serão realizadas e só iniciá-las a partir do consentimento do indígena;
É comum que os indígenas queiram ver as partes íntimas dos que chegam. Os profissionais não precisam se
assustar;
Recomenda-se não aceitar alimentos oferecidos pelos indígenas por possibilidade de envenenamento;
Discutir as dúvidas com pessoas mais experientes ou com os colaboradores indigenistas.
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ANEXO H – CONDUTAS DA EQUIPE EM CAMPO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

Em caso de acampamentos (indígenas e Equipe de Campo) serem próximos e nas margens de cursos d’água,
colocar sempre o dos indígenas a montante do da Equipe de Contato;
Definir no primeiro dia as regras de conduta e de segurança no acampamento (alimentação, higiene, divisão
de trabalho e responsabilidades, uso de armas, comunicação, registro de imagens, horários, zelo com
equipamentos, entre outros);
Não oferecer aos indígenas alimentação com sal, açúcar e produtos industrializados;
A possível troca de objetos (machado, terçado, panela, roupas) deverá ser discutida e consensuada entre os
profissionais da Equipe de Campo. Deve-se evitar que os objetivos trocados possam ser veículos de
contaminação de patologias e mudanças comportamentais e culturais.
Quando houver troca, deverão ser ensinados os procedimentos de limpeza do objeto trocado;
Criar no acampamento da Equipe de Campo um local de quarentena/observação para os novos integrantes
ingressos no mesmo;
Realizar exame clínico rigoroso em toda a equipe antes de entrada em área (anamnese, exame físico
detalhado e teste de malária), com vacinação adequada;
Uso rigoroso dos Equipamentos de Proteção Individual (luva, máscara, jaleco, gorro);
Tratamento adequado da água para consumo (hipoclorito líquido ou sólido);
Cuidados de higiene (insistência na lavagem de mãos, tornando obrigatório antes da ida ao acampamento de
contato; utilização de colheres, conchas e copos para o manejo de alimentos). Colocar sabão em barra por
diversos locais do acampamento (cozinha, igarapé, banheiro, trapiche, bote, entre outros);
Atenção ao meio ambiente e destino adequado de dejetos, principalmente de resíduos infectantes. Adequado
manejo dos resíduos sólidos: utilizar sacos plásticos para posterior retirada do lixo do local. Para resíduos
orgânicos, enterrá-los a pelo menos meio metro de profundidade e longe da margem do rio. O manejo dos
resíduos biocontaminados é de responsabilidade exclusiva do pessoal da saúde. Não queimar papéis e/ou
outros materiais próximos aos PII pela possível associação que podem fazer com mecanismos de transmissão
de doenças;
Imunizar a Equipe de Campo, realizar exame de malária (para aqueles que residem ou estiveram em local
endêmicos) e estar também vermifugada;
Fazer banheiro abrindo um buraco, fechando-o (preferencialmente com tampa) para cobrir os dejetos, usar
calcário e folhas secas (ou pó de serra) a cada uso;
Os demais profissionais que ocasionalmente estejam nas proximidades do acampamento de contato não
devem se aproximar do acampamento, assim como os demais indígenas. Deve ser feita a sensibilização do
entorno sobre esta questão;
Toda captura de imagem no contato deve ser autorizada pelo representante da FUNAI. Quando autorizado
fotografar os índios, nunca empunhar ostensivamente a máquina fotográfica e sempre tentar o
consentimento dos indígenas para o registro;
Respeitar os protocolos de comunicação, sobretudo sobre a utilização da radiofonia pelas Equipes de Campo e
Equipe de Referência Local (horários, situações emergências, temas autorizados, entre outros),
posicionamento oficial da Equipe de Campo no diálogo com o entorno (indígena ou não) e com os próprios
indígenas em contato inicial;
Fazer reuniões diárias com toda equipe para alinhamento da rotina e resolução de questões de tensões e
dúvida na equipe.
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ANEXO I – FLUXOGRAMA DE COMUNICAÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE NO PRÉ-CONTATO E CONTATO INICIAL
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ANEXO J – LISTA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS
(estimado para 35 pessoas)
Medicamentos
Medicamento
Adrenalina/ Epinefrina
Água para injeção
Albendazol
Ambroxol
Amoxicilina
Amoxicilina
Amoxicilina Clavulanato
Azitromicina
Azitromicina
Cefalexina
Cefalexina
Ceftriaxiona
Ciprofloxacino
Cloreto de potássio
Cloreto de sódio
Decadron inj (dexametasona)
Dexametasona
Diazepam inj
Dipirona inj
Dipirona sódica
Dipirona sódica
Dormonide inj (midazolam)
Escopolamina
Fosfato de Oseltamivir (Tamiflu)
Gentamicina colírio
Gentamicina inj
Glicose 5%
Hidrocortisona
Ibuprofeno
Ibuprofeno
Ipatrópio (brometo)
Hipromelose
Levofloxacino
Lidocaína 2% sem vasoconstritor
Lidocaína/polimixina otol**
Loratadina
Metoclopramida
Metoclopramida
Metronidazol
Metronidazol inserir injetável e supensão
Neomicina + bacitracina
Nistatinasuspensão oral
Nitrato de Miconazol
Ocitocina

Forma
Farmacêutica
ampola
ampolas 5 ml
Comprimidos
xarope
Cápsula
Suspensão
Cápsula
Comprimidos
Suspensão
Comprimidos
suspensão
Frasco-ampola
Comprimidos
Frasco-ampola
Frasco-ampola
ampola
creme
ampola
ampola
comprimidos
solução oral
ampola
ampola
Cápsulas
colírio
ampola
Franco
frasco-ampola
solução
comprimidos
solução
colírio
Comprimidos
frasco-ampola
solução otológica
Comprimidos
Injetavel
Comprimidos
Comprimidos
Injetavel
pomada
suspensão
creme
ampola

Concentração
1 mg/ml
5ml
400mg
30mg/5ml
500 mg
50mg/5ml
500/125 mg
500 mg
200 mg/5ml
500mg
250mg/ml
1g
500 mg
10%-10ml
10%-10ml
4mg/ampola
0,001
10mg/ampola
2ml/ampola
500 mg
500 mg/ml
15mg/ampola
20mg/ml
30, 45, 75 mg
2mg/ml
80mg/2ml
500ml
500 mg
50 mg/mL
600mg
0,25 mg/ml
3 mg/mL
500 mg
0,02
43,4mg/10.000ui
10 mg
5mg/ml
10mg
400mg
500mg/100ml
5% neomicina
100.000 U/ml
20mg/g
5UI/ml

Apresentação
Ampolas
frasco-ampola
Comprimidos
Xarope
Comprimidos
Frasco
Comprimidos
Comprimidos
Frascos
Frasco
Frascos
Comprimidos
frasco-ampola
frasco-ampola
Ampolas
tubos 10 g
Ampolas
Ampolas
Comprimidos
Frascos
Ampolas
Ampolas
Cásulas
Colírio
Ampolas
frasco 500
frasco-ampola
Frasco
Cásulas
Frascos
solução oftalmica
Comprimidos
frasco-ampola
Frascos
Comprimidos
Ampolas
Comprimidos
Comprimidos
Frasco
Tubos
Frascos
Tubos
Ampolas

Quantidad
e
necessária
10
60
20
10
60
20
60
100
30
100
20
70
100
10
10
10
20
5
30
100
30
2
20
100
10
100
10
10
20
200
2
10
30
5
10
50
10
50
100
5
5
5
5
5
25

Omeprazol
Penicilina Procaína
Penicilna G Benzatina
Prednisolona
Prednisona
Ringer lactato
Sais para rehidratação oral
Salbutamol (sulfato)
Salbutamol aerossol
solução de glicose hipertônica 50%
Solução fisiológica 0,9% (NaCl)
Solução fisiológica 0,9% (NaCl)
Solução fisiológica 0,9% (NaCl)
Sulfametoxazol/trimetroprim
Sulfametoxazol/trimetroprim
Vitamina K

Comprimidos
frasco-ampola
frasco-ampola
suspensão
comprimidos
solucao
envelopes
xarope
Frasco
flaconetes
solução
solução
solução
Suspensão
Comprimidos
Frasco-ampola

20mg
400.000 U.I
1.200.000 U.I
3 mg/ml
20 mg
500ml
27,9g
0,4 mg/ml
aerossol 100mcg
50 mg/ml
0,009
0,009
0,009
40mg+8mg/5ml*
400mg+80mg*
2mg/0,2ml

Comprimidos
Frasco
Frascos
Suspensão
Comprimidos
frascos
Envelopes
Frascos
Frascos
flaconetes 10 ml
frascos 100 mL
frascos 250 ml
frascos 500 ml
Suspensão
Comprimidos
frasco-ampola

180
40
15
10
30
10
20
5
5
10
3
10
10
10
100
5

Equipamentos
DESCRIÇÃO
Quantidade necessária
Esfigmomanômetro
1
Estetoscópio
1
Lanterna de cabeça
2
Glicosímetro com fitas
1
Lanterna clínica
2
Otoscópio
1
Kit de curativo
5
Kit de pequenas cirurgias
5
Colar cervical P/M/G
01 cada
Nebulizador
1
Fita métrica
3
Termômetro Clínico
4
Suporte de Soro
1
Maca ou Prancha rígida

Insumos
DESCRIÇÃO
Abaixador de Língua – madeira
Hipoclorito de sódio a 2,5%
Agulhas descartáveis( 25/7, 25/8, 13/4,5)
Agulhas descartáveis 30/8
Álcool 70%
Algodão
Almotolias (Frasco de cor âmbar e transparente)
Ataduras de Crepom de 10 cm
Ataduras de Crepom de 15 cm
Aventais descartáveis

Quantidade
necessária
02 pacotes
40 frascos
50 unidades
50 unidades
01 litro
01rolo
04
20 uni
20 uni
10
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Clorexidina 2%
Coletor universal para exames
Coletores para Perfuro cortantes
Compressas cirúrgicas pequena
Detergente enzimático
Equipo para soro (macro e microgotas)
Escalpe (21,23,25,27)
Esparadrapo
Fios para sutura não absorvível (2-0,3-0, 4-0, 5-0 mononylon)
Fios para sutura absorvível (catgut 2-0 e 3-0)
Fita adesiva crepe monoface
Fita Micropore
Garrote
Gazes (estéril e não estéril)
Gorro descartável
Iodopovidona (PVPI)
Jelco ou abocath (cateter intravenoso) (16, 18, 20, 22, 24)
Lâminas de bisturi números 10, 15 e 20
Lancetas para punção digital
Lençol descartável
Luvas (procedimento e estéril) tamanhos P/M/G
Máscara cirúrgica descartável com elástico
Máscara N95
Saco de Lixo branco e comum
Seringas descartáveis - diversos tamanhos
Seringas descartáveis com agulhas acopladas para insulina
Swab - material em haste plástico para doença respiratória (kit)
Material para Entubação (conjunto para cricotomia/ coniotomia Percutânea. Composto de: Cânula para
traqueostomia em PVC com placa (asa) de fixação; trocater com lâmina em aço inox e com limitador de
profundidade; tubo de conexão para equipo de respiração em PVC transparente dotado de conectores
padrão (macho/fêmea); cateter de aspiração e fita de fixação em espuma de “nylon” azul com velcro nas
extremidades para melhor ajuste, estéril, uso único. “ Látex free”
Oximetro de Pulso
Kit diagnóstico de Malária
Barraca (Defesa Civil)
Gerador de Energia
Teste de gravidez
Testes rápidos de malária
Testes rápidos de hepatites B, C e HIV e sífilis

02 litros
20
02 unidades
10
05 litros
20
10 cada
02 rolos
05 de cada
05 de cada
05 rolos
01
03
20 pacotes de cada
10
02litros
05 de cada
30 de cada
50
02 rolos
01 caixa de cada
01 caixa
03 caixas
50
50 de cada
10
25
02
02
01
01
01
10
40
40 de cada
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ANEXO K – METODOLOGIA PARA O CONTATO DO REGISTRO 23
Nesse anexo trazemos duas metodologias para uma expedição de contato com
o grupo Korubo isolado do rio Coari:
O primeiro cenário (a partir do rio Coari) é o que julgamos mais adequado para
realizar uma atividade que envolve risco a integridade física dos indígenas isolados e da
equipe de contato e a qual não temos um controle total ou previsibilidade sobre todos
acontecimentos que se sucederão.
O segundo (a partir do rio Branco) é mais temerário e deve ser considerado
apenas numa situação onde o contato seja protagonizado pelos Korubo isolados ou
pelos Matis, amistosamente ou conflituosamente.
Estas metodologias devem ser continuamente repensadas e aprimoradas
dentro deste Plano de Contingência. As equipes de campo que estarão envolvidas no
contato devem se apropriar dessa discussão e da elaboração destes métodos antes de
entrarem para as atividades de contato em si. Aqui não apresentamos uma proposta
monolítica, mas sim sugestões norteadoras para uma ação em campo, as quais estão
abertas para aprimoramentos a partir do acúmulo de experiências dos profissionais
envolvidos neste Plano de Contingência.
É questão primordial o respeito à vontade e autonomia dos indígenas isolados
durante o processo de contato com as equipes do Estado. Neste sentido a ocupação do
seu território tradicional deverá ser respeitando, cabendo ao Estado o atendimento
diferenciado onde os indígenas resolverem se estabelecer após o processo de contato.
No tocante ao Plano de Contingência em tela, a FUNAI orçou recursos para construção
de uma estrutura física permanente no rio Coari (Anexo 22) para o atendimento
interinstitucional (FUNAI e SESAI) dos Korubo em processo de contato.
1. Contato a partir do rio Coari
Nos meses anteriores à expedição de contato (agosto a dezembro) deve-se
intensificar os estudos das imagens de satélite da ocupação Korubo no interflúvio dos
rios Coari e Branco. Também é importante a realização de sobrevoo sobre as
habitações e roças Korubo para confirmar a integridade, diversidade e tamanho de
seus plantios e a ocupação coetânea desses espaços. Deve-se dialogar com qualidade e
calma com os Korubo contatados em 2015 sobre a perspectiva deles sobre os
lançamentos de machados realizados pela FPEVJ em anos anteriores (entre 2007 e
2009). Ainda no acampamento de contato no rio Branco em 2015, alguns Korubo
manifestaram-se dizendo que “gostavam das ferramentas lançadas e perguntavam o
porquê de terem parado de jogá-las”. As circunstâncias naquela ocasião eram outras,
sobretudo a tensão envolvida com os conflitos com os Matis e a chegada da equipe de
não-indígenas que assumiriam os trabalhos do acampamento de contato e isso pode
ter levado a discursos/posicionamentos que podem não serem os mesmo de hoje.
Após tal análise com os Korubo, avaliar se é pertinente realizar lançamento de
ferramentas (com insígnias da FUNAI) dias antes da equipe entrar no rio Coari.
Nos meses de setembro e outubro deste ano, uma equipe de 10 pessoas
composta por servidores da FPEVJ, Korubos, colaboradores indígenas e não-indígenas
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irão adentrar o rio Coari numa embarcação regional (estilo “canoão”) para a
derrubada, encovairamento, queima e plantio de uma roça de 2 hectares para o
contato. A proposta é que ela seja o mais próximo a foz do igarapé Todowak
(Coarizinho), em sua margem oposta. A pesquisa de terra boa e a segurança da equipe
é quem norteará essa atividade. Serão plantados sobretudo milho, macaxeira, banana,
carás e batatas. Nesse mesmo período também se intensificarão os trabalhos da
equipe em auxiliar os Korubo a ampliar seus roçados no rio Ituí. Outra via que será
construída é a FPEV manter o diálogo com os Marubo do Médio Ituí (aldeias Boa Vista
e Rio Novo) para acesso a gêneros de seus roçados, sobretudo banana e macaxeira. A
atribuição do ressarcimento dos Marubo e Korubo pelo fornecimento desses gêneros
alimentícios tradicionais por parte do DSEI VAJ está em discussão e será levada ao
Secretário.
Na expedição de contato, prevista para dezembro/2017 ou janeiro/2018, será
utilizado um barco regional de 15m (Kukahã), com motor estacionário 114 HP e que
será o meio de transporte principal, além de três voadeiras com motores entre 40 HP e
25 HP. Os Korubos do grupo da Maya e do grupo contatado em 2015 comporão a
equipe junto a servidores da FUNAI e SESAI, colaboradores eventuais e colaboradores
indígenas das etnias Korubo, Matsés, Marubo e Kanamari. O Kukahã partirá de
Tabatinga e navegará pelo rio Ituí até o rio Coari, onde abrirá um acampamento na
margem esquerda deste rio, próximo à foz do igarapé Todowak. Após a abertura do
acampamento, parte dessa equipe descerá com o Kukahã para a foz do Coari e
montará uma barreira neste ponto para a vigilância e fiscalização de invasores
(pescadores e caçadores) e para o controle do trânsito de pessoas autorizadas no
Coari.
A outra equipe, de vanguarda, entrará no igarapé Todowak com dois botes de 8
metros e motores leves (pec pec 13 Hp e/ou de popa 15HP). Eles se aproximarão o
máximo possível das ocupações Korubo no alto curso do igarapé, que distam pouco
mais de 23 km em linha reta da foz do Todowak. O ideal seria ficar de 5 a 7 km em linha
reta das aldeias dos isolados. A partir desse ponto a equipe adentrará a mata e tentará
localizar os varadouros dos isolados que levam à aldeia. Os Korubo integrantes do
grupo contatado em 2015 empreenderão uma caminhada de reconhecimento,
sozinhos, até encontrar seus parentes. Em caso de contato, verificarão se há alguém
doente e, em seguida, convencê-los-á a irem até o local onde está alojada a equipe de
saúde para serem analisados clinicamente e medicados. Se em dois dias os Korubo do
contato de 2015 não retornarem, a equipe da FUNAI avançará para os roçados dos
indígenas.
Após os primeiros momentos do contato a equipe se esforçará em explicar aos
Korubo do Coari que evitem perambular em direção ao rio Branco, próximo aos
roçados dos Matis. Será iniciado um plano de quarentena para estabilização das
enfermidades que poderão ser contraídas no processo de contato. Tentaremos
convencer os Korubo a descerem o Todowak e conhecer nosso acampamento base
próximo à foz desse curso d’água. Em seguida se dará início à abertura de novos
roçados e a construção de uma casa de apoio interinstitucional para acompanhamento
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dos Korubo no rio Coari por tempo indeterminado.
2. Contato a partir do rio Branco
A proposta metodológica para um contato protagonizado a partir do rio Branco
é ainda menos controlável pelo Estado. Ele pode transcorrer mais amistoso, se os Matis
se anteciparem na captura dos Korubo isolados que circulam pelo entorno de suas
aldeias, ou conflituoso, caso tenhamos que interceder novamente após um conflito
violento entre os Matis e Korubo isolados. Acreditamos que ela poderá se desenrolar
das seguintes formas:
i)
ii)
iii)

Os Matis seguindo os rastros dos isolados e forçando novamente um
contato próximo as suas aldeias no rio Branco;
Os Korubo se aproximarem e aceitarem os brindes e decidirem dialogar com
os Matis próximo às aldeias destes no rio Branco;
A FUNAI intervir e protagonizar o contato próximo às aldeias Matis após
análise da possibilidade de um iminente contato ou conflito entre os grupos
ou após a confirmação de conflito com captura dos isolados nas
proximidades das aldeias no rio Branco.

Em todas essas situações não há como decidir onde tentará se concretizar os
primeiros atos de aproximação e tentativa de diálogo. Contudo é o ideal que consiga-se
negociar com os Matis e Korubo isolados a quarentena do acampamento de contato.
Por questões de segurança e logística é sugerível que o acampamento seja trazido para
o baixo curso de um igarapé ou próximo as margens do rio Branco. Em ambas
situações, esse local deve ser a montante da aldeia Bukuwak e na margem esquerda do
rio Branco. Desta forma será mais provável conseguir montar os dois acampamentos
distintos (da equipe de contato e dos indígenas recém contatados) e iniciar o
tratamento clínico dos doentes e os diálogos de consulta sobre as vontades dos
Korubo.
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ANEXO L – FICHA DE IDENTIFICAÇÃO
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ANEXO M – FLUXOGRAMA PRIMEIRO ATENDIMENTO DE SAÚDE
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ANEXO N – CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO DO INDÍGENA
ISOLADO DE RECENTE CONTATO
O esquema de vacinação para indígenas de recente contato está dividido em
três faixas etárias:
- menores de 1 ano de idade (Como não é possível precisar a idade, podem ser
consideradas como crianças de colo (lactentes)).
- 1 ano a menores de 7 anos de idade (crianças pequenas)
- acima de 7 anos de idade (crianças maiores, adolescentes, adultos e idosos)
Para as indígenas que estiverem gestantes foi elaborado um esquema próprio.
As vacinas estão listadas por ordem de prioridade. Sendo orientada a
administração do maior número possível de vacinas na primeira visita e seguir a
sequência recomendada para cada vacina.
Na ocasião do contato com os indígenas, deve-se aplicar o maior número de
vacinas possíveis, sem implicar em prejuízo para a resposta imunológica e nem risco de
potencializar eventos adversos.
As vacinas que não puderem ser administradas na primeira visita poderão ser
administradas numa próxima oportunidade, porém deve-se levar em consideração o
fato de que não se deve perder a oportunidade de aplicação das vacinas indicadas,
tendo em vista a suscetibilidade dos indígenas, principalmente nessa situação de
isolamento e de recente contato, quando estarão sob risco de contrair novas doenças.
Em se tratando de indígenas que em algum momento já foram vacinados e que
se tenha o registro dessa vacinação, o esquema a ser adotado vai depender das
vacinas e quantidade de doses já recebidas.
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2ª visita ou
dose

BCG

1ª visita ou
dose
X

Rotavírus

X

X

Pentavalente
(DTP-Hib-HepB)

X

X

VIP

X

X

Pneumo 10v

X

X

Meningo C conjugada

X

X

Gripe

X

X

Febre Amarela

X

Vacinas

Esquema de vacinação para menores de 1 ano
(lactentes – crianças de colo)
3ª visita ou
Reforço
Esquema Básico
dose
Dose única (Ao nascer até 5 anos)
1ª dose 2 meses (1 mês 15 dias a 3 meses 15 dias)
2ª dose 4 meses (3 meses 15 dias a 7 meses 29 dias)
Não administrar a vacina se idade desconhecida
3 doses (Intervalo de 60 dias, mínimo de 30 dias entre as doses)
1º reforço com Penta 6 meses após a última dose
X
X
(O 2º reforço deverá ser feito com DTP ou Penta aos 4-6 anos)
A Penta pode ser usada até 6 anos 11 meses 29 dias
3 doses (Intervalo de 60 dias, mínimo de 30 dias entre as doses 1º reforço 6 meses
X
X
após a última dose (Com VIP)
2º reforço com 4-6 anos de idade (Com VIP)
A partir de 2 meses de idade
X
2 doses (Intervalo de 60 dias, mínimo de 30 dias)
1 dose de reforço aos 12 meses
A partir de 2 meses de idade
X
2 doses (Intervalo de 60 dias, mínimo de 30 dias)
1 dose de reforço aos 12 meses
2 doses a partir de 6 meses de idade (primovacinação)
Intervalo de 30 dias entre as doses
Dose única a partir de 9 meses de idade
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Esquema de vacinação para crianças de 1 ano a menores de 7 anos
Vacinas
BCG
Tríplice viral (SCR - Sarampo,
Caxumba, Rubéola)
Varicela

1ª visita ou dose 2ª visita ou dose 3ª visita ou dose

Reforço

X

Esquema Básico
Dose única (Ao nascer até 5 anos)

X

X

X

X

2 doses a partir de 12 meses de idade (Intervalo de 30 dias entre as doses)
A 2ª dose pode ser administrada com SCR ou Tetra Viral (SCRV)
2 doses (Intervalo de 90 dias, mínimo de 30 dias entre doses) Pode ser utilizada
vacina Varicela ou tetra viral (SCRV)
3 doses intervalo 60d, mínimo 30d entre doses

Pentavalente (DTP-HibHepB)

X

X

X

X

1º reforço com Penta 6 meses após a última dose
2º reforço com DTP ou Penta aos 4-6 anos de idade
A Penta pode ser usada até 6 anos 11 meses 29 dias
3 doses (Intervalo de 60 dias, mínimo de 30 dias entre as doses)

VIP

X

X

X

X

1º reforço 6 meses após a última dose (Com VIP)
2º reforço aos 4-6 anos de idade (Com VIP)

X

Meningo C conjugada

X

Dose única (A partir de 12 meses de idade)

Gripe

X

1 dose anual (Na primovacinação, 2 doses com intervalo de 30 dias entre as doses)

Febre Amarela

X

Dose única

Hepatite A

X

Uma dose

Vacinas

1ª visita ou

X

2 doses a partir de 12 meses até 5 anos de idade (Intervalo 60 dias entre doses)

Pneumo 10V

2ª visita ou

Entre 5 a 7 anos de idade, utilizar a pneumo 23v

Esquema de vacinação para pessoas acima de 7 anos
(adolescentes, adultos e idosos)
3ª visita ou
Reforço

Esquema Básico
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Tríplice viral (SCR –
Sarampo, Caxumba,
Rubéola)
Varicela
Gripe

dose

dose

dose

X

X

2 doses com intervalo de 30 dias entre as doses

X
X

X

2 doses com intervalo 30 dias entre doses
1 dose anual
Para toda a população indígena acima de 5 anos de idade, sem vacinação prévia com
Pneumo 10v
1 reforço aos 60 anos com intervalo de 5 anos da dose inicial
Iniciar o esquema com 1 dose de dTpa, seguida de 2 doses de dT (Intervalo de 60 dias
entre doses, mínimo 30 dias
Reforço a cada 10 anos com dTpa
Para toda a população indígena (adolescentes, adultos e idosos)
3 doses (Intervalo de 60 dias, mínimo de 30 dias)
3 doses (0-1-6 meses)
Se necessário esquemas alternativos (0-1-2-6 a 12 meses) ou (0-2-4 meses)
Indicado para homens e mulheres entre 9 e 26 anos de idade
Para a faixa etária de 9 a 14 anos – esquema de 2 doses (0-6 meses)
Para a faixa etária de 15 a 26 anos – esquema de 3 doses (0-2-6 meses)
Se houver dúvida quanto à idade, administrar o esquema de 3 doses (0-2-6 meses)
Dose única
Dose única
Uma dose

Pneumo 23v

X

X

dTpa / dT

X

X

X

VIP

X

X

X

Hepatite B

X

X

X

HPV

X

X

X

Febre Amarela
Meningo C conjugada
Hepatite A

X
X
X

X
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Esquema de vacinação para gestantes
Vacinas

1ª visita ou

2ª visita ou

3ª visita ou

dose

dose

dose

Reforço

Esquema Básico
1 dose de dTpa a partir da 20ª semana de gestação (Se período de gestação desconhecido,

dTpa / dT

X

X

X

X

aplicar dTpa)
2 doses de dT (Intervalo de 60 dias entre doses)
Reforço com dTpa a cada gestação

Hepatite B

X

Gripe

X

X

X

3 doses (0-1-6 meses)
Se necessário esquemas alternativos (0-1-2-6 a 12 meses) ou (0-2-4 meses)
1 dose anual
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ANEXO O – ORIENTAÇÕES PARA AS AÇÕES DE SAÚDE
Premissas:

1.

2.

3.

4.

a) O contato com os PII no momento da atenção à saúde também pode os expor a
novos agentes infecciosos que podem se manifestar em surtos epidêmicos
durante a visita da equipe de saúde ou dias depois dela. Por isso, após o
contato, os problemas de saúde com os PII podem ser cada vez mais frequentes
e com consequências imprevisíveis.
b) Toda situação de contato deve ser considerada como uma situação grave e
deve ser previsto um tempo prolongado de intervenção, considerando,
inclusive, ações que envolvam as comunidades do entorno (cobertura vacinal
adequada, controle das endemias, controle das IST, controle da tuberculose,
dentre outras ações.)
c) Para todas as atividades de saúde que venham a ser realizadas a um indígena
em situação de contato inicial deve se ter o consentimento da pessoa que
receberá a assistência e do líder do grupo contatado (se for o caso). Para a
atenção às mulheres, crianças e idosos, devem ser consultadas as pessoas
responsáveis por eles. Neste momento, a ajuda do antropólogo, intérprete e
indigenista é fundamental.
d) Não há obrigatoriedade de atender toda a população contatada. O cenário da
situação de contato que irá determinar o modelo de intervenção.
Identificação (ações dos técnicos da FUNAI):
a) Devido às dificuldades em relação à compreensão do sistema de nomenclatura
de um grupo recém contatado, é imprescindível que a identificação seja
realizada por meio de fotos. Poderá ser anexada à ficha até três fotos (em
diferentes datas e locais) da pessoa identificada.
b) Tentar identificar os possíveis nomes atribuídos durante a infância e a vida
adulta do indígena atendido. No entanto, não insistir em conhecê-los, pois pode
haver restrição quanto ao conhecimento de seu(s) nome(s).
c) Atentar para identificação da família, considerando que as relações de
parentesco podem variar segundo a cultura. Por exemplo, a filiação muitas
vezes não é determinada por relações de consanguinidade, o casamento pode
ser poligâmico, dentre outras formas de relação.
Procedimentos:
a) Para alguns procedimentos médicos, tais como aplicações injetáveis e tópicas,
é importante que a equipe de saúde e os demais que acompanham a equipe
criem estratégias para demonstrar o procedimento a partir de exemplos
visíveis a fim de comunicar o que se deseja realizar nos PII.
Registros:
a) A fim de se planejar futuras intervenções com aquele grupo, é importante que
a equipe de saúde em conjunto com o antropólogo, intérprete e/ou indigenista
faça um registro de alguns costumes e atividades do grupo do PII, tais como
dietas, atividades cotidianas, recursos terapêuticos, entre outros.
Imunização:
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a) A vacinação é a medida de prevenção primária mais eficaz da saúde pública e
deve ser sempre priorizada. No entanto, não é uma atividade de emergência
que deve ser executada obrigatoriamente no primeiro dia de trabalho. A
possibilidade de imunizar as pessoas depende do cenário de contato. Na
ocasião do contato, quando já estiver estabelecido o melhor momento para
vacinação, deve-se aplicar o maior número de vacinas possíveis, sem implicar
em prejuízo para a resposta imunológica e nem risco de potencializar eventos
adversos. Deixar uma ou outra vacina sem aplicação em uma oportunidade
pode implicar em manter um indivíduo suscetível na comunidade,
principalmente na situação de recente contato, quando os indígenas estarão
frente a uma nova epidemiologia. Como não apresentam imunidade prévia a
várias doenças infecciosas, imunopreveníveis, o risco de adoecer é muito
grande.
b) A sensibilização dos intérpretes sobre a importância da vacina é importante
para que eles façam essa conversa com os indígenas a serem contatados.
Esclarecer principalmente sobre a necessidade da vacinação para manutenção
da vida e também o que eles podem esperar, como dor e febre após a
vacinação.
c) Vacinas mais importantes para uma primeira administração:
• Para menores de 1 ano deve-se iniciar a vacinação pela seguinte ordem:
Influenza (gripe), Febre Amarela, Vacina Pentavalente (DTP+Hib+HB), Poliovírus
Inativado (VIP), Pneumocócica 10 valente, Meningocócica C, Rotavírus (RVH) e
BCG.
• Para crianças entre 1 ano e menores de 7 anos deve-se iniciar a vacinação pela
seguinte ordem: tríplice viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola), Varicela,
Influenza (gripe), Febre Amarela, vacina Pentavalente (DTP+Hib+HB), Poliovírus
Inativado (VIP), Pneumocócica 10 Valente, Meningocócica C, Hepatite A e BCG.
• Para maiores de 7 anos (adolescentes, adultos e idosos) deve-se iniciar a
vacinação pela seguinte ordem: Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola),
Varicela, Influenza (gripe), Febre Amarela, Hepatite B, Poliovírus Inativado
(VIP), dTpa/dT, Pneumocócica 23 Valente, Meningocócica C, Hepatite A, HPV.
Descrição das atividades de vacinação
Para discutir sobre a vacinação vamos dividir em três momentos: Antes,
durante e depois da vacinação.
Antes da vacinação
Atividades:
• Capacitar a equipe na interpretação, execução e manejo do calendário vacinal
do indígena de recente contato;
• Sensibilização dos intérpretes sobre a importância da vacina para os indígenas
a serem contatados.
• Estabelecer roteiro de orientações a serem feitas para que os intérpretes
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conversarem com os indígenas de recente contato contemplando o que eles
podem esperar após receberem a vacina, dor e febre.
• Avaliação da situação de saúde dos indivíduos - situações para adiamento da
vacinação
Observações:
Alguns fatores, situações e condições podem ser considerados como possíveis
contraindicações gerais à administração de todo imunobiológico e devem ser objeto
de avaliação, podendo apontar a necessidade do adiamento ou da suspensão da
vacinação. Especial atenção deve ser dada às falsas contraindicações, que interferem
de forma importante para o alcance das metas e dos percentuais de cobertura dos
grupos-alvo.
Em geral, as vacinas bacterianas e virais atenuadas não devem ser
administradas a usuários com imunodeficiência congênita ou adquirida, portadores
de neoplasia maligna, em tratamento com corticosteróides em dose
imunossupressora e em outras terapêuticas imunodepressoras (quimioterapia,
radioterapia etc.), bem como gestantes, exceto em situações de alto risco de
exposição a algumas doenças virais preveníveis por vacinas, como, por exemplo, a
febre amarela.
Adiamento da vacinação
Situações para o adiamento da administração de um imunobiológico:
• Usuário de dose imunossupressora de corticoide – vacine 90 dias após a
suspensão ou o término do tratamento - dificilmente teremos essa situação.
• Usuário que necessita receber imunoglobulina, sangue ou hemoderivados –
não vacine com vacinas de agentes vivos atenuados nas quatro semanas que
antecedem e até 90 dias após o uso daqueles produtos - dificilmente teremos
essa situação.
• Usuário que apresenta doença febril grave – não vacine até a resolução do
quadro, para que os sinais e sintomas da doença não sejam atribuídos ou
confundidos com possíveis eventos adversos relacionados à vacina - essa
situação é importante ser identificada durante a avaliação de saúde.
Durante a vacinação
Atividade:
- Estabelecer uma rotina com os passos do momento da vacinação – circuito da
atividade.
- Responsáveis por cada momento.
Observações:
• Garantir que o indígena esteja entendendo o que vai acontecer;
• Iniciar a vacina pelos profissionais envolvidos, seguindo pelo intérprete e
depois iniciar a vacinação do grupo com o indígena mais comunicativo com o
grupo. Vale que eles determinem quem será o próximo a ser vacinado;
• Iniciar a vacinação com os imunobiológicos que contenham os antígenos de
maior vulnerabilidade dos indígenas de acordo com o indicado no calendário.
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Vacinação simultânea
A vacinação simultânea consiste na administração de duas ou mais vacinas no
mesmo momento em diferentes regiões anatômicas e vias de administração. Na
ocasião do contato, deve-se aplicar o maior número de vacinas possíveis, sem implicar
em prejuízo para a resposta imunológica e nem risco de potencializar eventos
adversos. Deixar uma ou outra vacina sem aplicação em uma oportunidade pode
implicar em manter um indivíduo suscetível na comunidade, principalmente na
situação de recente contato, quando os indígenas estarão frente a uma nova
epidemiologia. Como não apresentam imunidade prévia a várias doenças infecciosas,
imunopreveníveis, o risco de adoecer é muito grande.
De um modo geral, as vacinas dos calendários de vacinação podem ser
administradas simultaneamente sem que ocorra interferência na resposta
imunológica, exceto as vacinas FA, tríplice viral, contra varicela e tetra viral, na
primovacinação, em crianças menores de 2 anos, que devem ser administradas com
intervalo de 30 dias. Na situação do contato avaliar qual priorizar, se estiver ocorrendo
casos de febre amarela e sarampo, realizar as duas juntas e depois repetir a dose
depois de 30 dias.
Depois da vacinação
Atividade:
• Estabelecer uma rotina de avaliação de com os sinais de alerta a serem
observados depois da vacinação – eventos adversos comuns de acordo com
cada imunobiológico e condutas.
Observações:
• Manter a vigilância dos eventos adversos, identificá-los e conduzir de acordo
com o que estiver recomendado no protocolo clínico assistencial.
• Permanecer no local por pelo menos 10 dias para manter a vigilância de
eventos adversos pós-vacinação mais tardios.
• Dar seguimento aos esquemas vacinais de acordo com o intervalo mínimo
entre as doses.
• Viabilizar o monitoramento contínuo das coberturas vacinais dos indígenas de
recente contato e da população das aldeias do entorno.
5.
A determinação do estado nutricional em crianças apresenta algumas
limitações em indígenas recém contatados. Por não ser possível obter datas de
nascimento e pela dificuldade de estimativa de idade, recomenda-se postergar esta
ação até que haja melhores condições para realizá-la.
6.
O registro de peso é fundamental para a dosagem dos medicamentos.
7.
Para fins de tratamento é recomendável que se utilize dose única ou
tratamentos de fácil posologia
8.
Casos complicados:
a) Conforme se transcorrem os dias, aumentam as chances de se ter casos
complicados de alguma doença, principalmente respiratória.
b) Realizar ausculta e vigilância das funções vitais diariamente. No caso de se
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detectar temperatura acima de 38,5°C em dois dias seguidos, sinal de alarme
de processo infeccioso, o paciente deve receber antipirético e antibiótico,
preferencialmente via oral.
c) Caso seja necessária a via parenteral, deve ser usada apenas durante o período
crítico para não correr o risco de abandono de tratamento.
d) Evitar procedimentos invasivos de diagnóstico e tratamento e sempre contar
com o apoio do intérprete para o consentimento do grupo.
e) Os indígenas em contato inicial podem apresentar um quadro de tosse e de
secreções amarelas por algumas semanas. Nestes casos, evitar o uso
indiscriminado de antibióticos e utilizar antitussígenos de acordo com a
avaliação do paciente.
9.
Se por algum motivo extremo, houver necessidade de equipe e tecnologia
especializada, a possível remoção do paciente deve ser consentida pelos parentes e
liderança. A necessidade de retaguarda hospitalar deve ser articulada previamente
junto a rede do SUS e deve-se considerar que o indígena enfermo pode desejar estar
acompanhado.
10.
Em caso de atendimento às mulheres indígenas:
a) A atenção de saúde deve ser realizada por profissional do sexo feminino, com
exceção de casos que necessitem avaliação especializada. Neste caso, deve se
ter o consentimento do “marido” da paciente.
b) Evitar a presença de pessoal do sexo masculino durante o atendimento.
c) As adolescentes podem estar em fase de menarca, o que significa estar
submetidas a rituais e dietas específicas. Recomenda-se, nestes casos, não
insistir em visita-las ou examiná-las. Caso haja conhecimento de estado grave
de saúde da menarca, o possível atendimento deverá ser articulado com o
responsável da adolescente, buscando coincidências entre o ritual e as
indicações terapêuticas biomédicas.
d) Avaliar sempre a pertinência de exames clínicos em gestantes e realizá-lo
somente se houver sinais de gravidade e risco de vida. Neste caso, obter o
consentimento e confiança para realização de exames. Buscar ajuda de
antropólogo e/ou indigenista para conduzir esta situação.
e) Não realizar exame ginecológico.
f) Caso haja alguma gestante em trabalho de parto, permitir que o evento siga
conforme os costumes dos PII e, de preferência, não dar assistência a não ser
que haja algum risco de vida.
g) É importante identificar as concepções do grupo em relação à gestação, parto,
nascimento e puerpério: dietas, corte do cordão umbilical, uso de tintas
naturais, dentre outros. As informações poderão subsidiar o planejamento de
ações em relação à saúde da mulher do grupo recém contado.
11.
Em casos de falecimentos:
a) As concepções de morte variam consideravelmente segunda a cultura do grupo
afetado e, geralmente, os rituais que seguem a morte são de grande
importância dentro da cosmovisão de um povo. Deste modo, deveremos
sempre refletir em conjunto com antropólogo e/ou indigenista da equipe e, se
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possível, junto a outras lideranças ou indígenas do entorno, sobre os
procedimentos que devemos adotar no caso de algum falecimento.
b) Caso o falecimento do indígena ocorra em algum hospital ou outra localidade
longe do grupo contatado, deve-se retornar o cadáver e entrega-lo ao grupo ao
qual pertencia em vida, no entanto, é necessário avaliar a possibilidade de
entrega tendo em conta o tipo de doença que causou a morte e a presença ou
não do grupo ou família.
c) A família ou grupo deve conhecer a causa que levou a morte de seu ente, bem
como os possíveis perigos de transmissão da doença que o levou a morte.
Evitar realizar procedimentos investigativos pós-morte como autópsia, sem o
entendimento e consentimento prévio dos indígenas em processo de contato.
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ANEXO P – QUADRO DE INFORMAÇÕES DIÁRIAS

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA VALE DO JAVARI

Quadro de informações diárias
DATA
/HORA

INFORMAÇÃO RECEBIDA E NOME DO
EMISSÁRIO

RESPONSÁVEL
PELA
RECEPÇÃO
INFORMAÇÃO
(nome/função/modo)
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ANEXO Q – DEFINIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS
Atribuições exclusivas da SESAI:
o Planejar, formular, coordenar, implementar e avaliar as políticas de proteção e promoção de atenção à
saúde dos PIIRC em todo território nacional, coletiva ou individualmente;
o Em articulação com a FUNAI, promover, interinstitucionalmente, ações de formação de trabalhadores de
outras instituições com relação à política de atenção à saúde dos PIIRC;
o Analisar os atestados médicos dos pedidos de autorização de ingresso em terras indígenas com presença
de PIIRC, conforme solicitação pela FUNAI;
o Financiar as ações de atenção à saúde indígena, incluindo no que se refere aos PIIRC;
o Promover a articulação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena com a Rede de referência do
Sistema Único de Saúde;
o Manter disponível uma equipe para possível atuação no caso de contato;
o Preparar insumos e equipamentos básicos e logísticos referentes às práticas de atenção à saúde dos
PIIRC.
Compete à SESAI repassar à FUNAI:
o Aspectos técnicos referentes à atenção à saúde do Plano de Contingência para PII em situação de quebra
de isolamento e surtos epidêmicos em PIRC;
o Relação de nomes que integrarão a Equipe de Referência Central, Equipe de Campo e colaboradores;
o Diagnóstico de saúde do entorno (principais causas de morbimortalidade, situação vacinal, periodicidade
de equipe em área e estrutura de saúde existente) em regiões ou TI onde ocorrerá ou se estabeleceu o
contato.
Atribuições exclusivas da FUNAI:
o Monitorar as terras indígenas ocupadas por PIIRC;
o Planejar, formular, coordenar, implementar e avaliar as políticas de proteção e promoção de direitos dos
PIIRC;
o Coordenar, executar e supervisionar ações de localização, monitoramento, contato e proteção dos índios
isolados e de suas terras, bem como as ações voltadas a povos indígenas de recente contato;
o Em articulação com a SESAI, promover interinstitucionalmente ações de formação de servidores de
outras instituições com relação à política de recente contato, de proteção e promoção dos direitos dos
PIIRC;
o Controlar e analisar os pedidos de autorização de ingresso em terras indígenas com presença de PIIRC;
o Indicar nome(s) de intérprete(s), responsabilizando-se por sua remuneração para atuarem junto à
equipe de saúde, nos casos que se fizerem necessários;
o Controlar o uso da imagem dos PIIRC;
o Coordenar as ações no acampamento de contato e da Equipe Local, priorizando a criação de condições
adequadas para que a equipe de saúde possa atuar, questões de segurança e interlocução com o grupo
em contato inicial e seu entorno indígena (Matis, Marubo ou Kanamari, provavelmente).
Compete à FUNAI repassar à SESAI:
o Aspectos socioantropológicos do Plano de Contingência para PII em situação de quebra de isolamento e
surtos epidêmicos em PIRC;
o Relação dos PIIRC bem como indicativos de grupos que estão na iminência de contatos, designando as
prioridades;
o FUNAI manterá a SESAI informada quanto às situações dos PII relativas a informes de avistamentos,
possibilidades de quebra de isolamento, dentre outras situações que envolvam perigo de saúde e vida
para os PIIRC;
o Mapa com as referências de PIIRC plotadas (georreferenciadas), localização das Frentes de Proteção
Etnoambientais (FPE) e das respectivas terras indígenas;
o Informações do complexo cultural/etnia e possível língua/tronco linguístico de cada Referência;
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o
o
o
o

Informações relativas a acesso, meios de comunicação e infraestrutura das Frentes de Proteção
Etnoambientais (material e humana) existentes na região ou em Terras Indígenas com presença de PIIRC;
Impactos ambientais e perigos a que os PIIRC estão submetidos;
Relação de empreendimentos que impactam os PIIRC;
Relação de nomes que integrarão a Equipe de Referência Central, Equipe de Campo e colaboradores.
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ANEXO R – FICHA DE AVISTAMENTO DE INDÍGENAS ISOLADOS
Ministério da Justiça
Fundação Nacional do Índio
Diretoria de Proteção Territorial
Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente Contato
Frente de Proteção Etnoambiental Vale do Javari

RELATO SOBRE ÍNDIOS ISOLADOS
01

DADOS SOBRE A FONTE

Nome:
Endereço:
Situação do Informante (funcionário, indígena, regional, outros): Contato (celular, e-mail, outros):
Data:

02

Rubrica:

CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DA OCORRÊNCIA

Descreva as referências do local (rio, igarapé, comunidade, aldeia, roça, localidade, Polo Base, outros):

Coordenadas geográficas:
________o _________’ _________.__________” S

03

________o _________’ _________.__________” W

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

Número de Índios Avistados:

Data do avistamento:

Homens:

Mulheres:

Turno do avistamento (manhã, tarde, noite):
Crianças:

Total de Pessoas:

Descreva tipo de adorno, vestimenta, pintura corporal utilizada e se portavam objetos (se sim, quais):

Características físicas:

Estado aparente de saúde:

Descreva o tipo de contato (visual, corporal, violento, pacífico, houve trocas?):
Como foi a comunicação (visual, por meio de gestos, oral)? Qual foi a compreensão (total, parcial, nenhuma)?
Descreva outras informações relevantes (testemunhas, fotos, áudios, outros):

Nome/Função:
Contatos (celular, e-mail, outros):
Assinatura/Data e local:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
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ANEXO S – MARCOS LEGAIS E DIRETRIZES DA POLÍTICA DE
PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS ISOLADOS E
DE RECENTE CONTATO14
- Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU,1948)
- Convenção sobre Prevenção e Sanção do Genocídio (ONU,1948) ratificada pelo
Brasil em 04 de setembro de 1951 e promulgada por meio do Decreto 30.822 de 06 de
maio de 1952. Destaque para o artigo 2° da Convenção: “Na presente Convenção,
entende-se por genocídio qualquer dos seguintes atos, cometidos com a intenção de
destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tal como:
a) Assassinato de membros do grupo; b) Dano grave a integridade física ou mental de
membros do grupo; c) Submissão intencional do grupo a condições de existência que
lhes ocasionem a destruição física total ou parcial; d) Medidas destinadas a impedir os
nascimentos no seio do grupo; e) Transferência forcada de menores do grupo para
outro”.
- Portaria 1900 e 1901/PRES/FUNAI de 1987, cria o Sistema de Proteção aos Índios
Isolados;
- Constituição Federal de 1988, em seu art. 231 e 232, reconhece a organização social,
os hábitos, os costumes, as tradições e as diferenças culturais dos povos indígenas,
assegurando-lhes o direito de manter sua cultura, identidade e modo de ser,
colocando-se como dever do Estado brasileiro a sua proteção;
- Convenção 169 sobre Povos Indígenas e Tribais da Organização Internacional do
Trabalho – (OIT) – das Nações Unidas (ONU,1989), tem dispositivos que estabelecem
para os países que a ratificaram – como o Brasil – normas mínimas que visam à
proteção dos grupos menos favorecidos, considerando uma igualdade de tratamento
entre os povos indígenas e demais integrantes das sociedades nacionais;
- Decreto nº 1.775/1996, art. 7º, cabe ao Órgão Indigenista Oficial, no exercício do
poder de polícia, disciplinar o ingresso e trânsito de terceiros em áreas em que se
constate a presença de índios isolados, bem como tomar as providências necessárias à
proteção desses grupos, por meio da restrição de ingresso de terceiros nessas áreas;
- Portaria Nº281/PRES/FUNAI, de 20 de abril de 2000, proibi no interior das áreas
habitada por índios isolados, toda e qualquer atividade econômica e/ou comercial;
- Declaração Universal sobre Diversidade Cultural da UNESCO (UNESCO,2001)
- Convenção de Paris sobre Proteção do Patrimônio Intangível (UNESCO,2003)
- Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas das Nações Unidas (ONU), de 13
de setembro de 2007, declara que os povos e indivíduos indígenas, suas culturas e
modos de vida, estão à altura de todos os outros em dignidade e valor;
- Decreto nº 7778/2012, art.2º, inciso II, alínea "d", compete à FUNAI, através da
Coordenação Geral de Índios Isolados e Recém Contatados – CGIIRC e por meio das
14
YAMADA, Erica e AMORIM, Fabrício. 2016. Povos indígenas isolados: autonomia e aplicação do
direito de consulta. Disponível em: http://periodicos.unb.br/index.php/ling/article/view/26661/18866.
Acesso em 08/05/2018. Acesso em 09/07/2018;
AMORIM, Fabrício e RIBEIRO, Fábio. 2017. O desmantelamento da política pública indigenista e o
risco de genocídio de povos isolados e de recente contato no Brasil. Disponível em
https://arace.emnuvens.com.br/arace/article/view/141. Acesso em 14/07/2018.
Sítio da FUNAI na Internet: http://www.FUNAI.gov.br. Acesso em 09/07/2018.
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Frentes de Proteção Etnoambiental, unidades descentralizadas da FUNAI
especializadas na proteção dos povos indígenas isolados e de recente contato, garantir
aos povos isolados o pleno exercício de sua liberdade e das suas atividades tradicionais
sem a necessária obrigatoriedade de contatá-los;
- Diretrizes de Proteção para os Povos Indígenas Isolados e Contato Inicial da Região
Amazônica, Grã Chaco e Região Oriental do Paraguai – Nações Unidas (ONU, 2012)
- Recomendações para o pleno respeito aos direitos dos povos indígenas em
isolamento voluntário e contato inicial nas Américas (OEA, 2013). Comissão
Interamericana de Direitos Humanos/Organização dos Estados Americanos.
- Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas (OEA, 2016). Com
relação aos povos indígenas em isolamento voluntário ou em contato inicial, o Artigo
XXVI da Declaração Americana assegura o direito de permanecerem nessa condição e
de viver livremente e de acordo com suas culturas. O mesmo dispositivo estabelece o
dever dos Estados de reconhecer, respeitar e proteger as terras, os territórios, o meio
ambiente e as culturas desses povos, como já dispõe a política indigenista brasileira.
- Portaria Conjunta Ministério da Saúde e FUNAI nº 4.094, de 20 de dezembro de
2018, define princípios, diretrizes e estratégias para a atenção à saúde dos Povos
Indígenas Isolados e de Recente Contato.
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ANEXO T – MEMÓRIA DE REUNIÃO

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
DIRETORIA DE PROTEÇÃO TERRITORIAL
COORDENAÇÃO GERAL DE ÍNDIOS ISOALDOS E DE RECENTE CONTATO
FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL VALE DO JAVARI

MEMÓRIA DE REUNIÃO:
1. INFORMAÇÕES GERAIS
Data:
Horário:
Participantes:

Local:

Pauta:

2. INTERESSE DA FUNAI
Processo n°:
Objetivos:
3. RESUMO DOS TÓPICOS DEBATIDOS E DOS ENCAMINHAMENTOS
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ANEXO U – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA FUNAI/FPEVJ 2019-2020
1 – Equipes:
Serão formadas dez equipes que atuarão em campo durante o primeiro ano do
processo de contato e pós-contato. O cronograma das primeiras três entradas é:
Equipe 01 – 27/02 (45 dias)
Equipe 02 – 03/04 (45 dias)
Equipe 03 - 10/05 (45 dias)
Enfermeiros e técnicos de enfermagem do DSEI VAJ seguirão o mesmo cronograma e o
mesmo transporte da equipe local FUNAI. O profissional médico fará escala de 30 dias
e caberá ao DSEI VAJ arcar com seu transporte.
2 – Planilhas de Custos
Abaixo, segue detalhamento dos custos do primeiro ano de atividades (Janeiro de
2019 a Janeiro de 2020) relacionadas ao contato e pós-contato com o grupo Korubo
isolado do rio Coari (Referência 23).
CONTATO KORUBO (1 ano)
Ord.

Elemento de
Despesa

Natureza da solicitação

Valor unit

Quant

Recurso

COMBUSTÍVEL
01

3390.30.01

Gasolina

5,50

71.500,00

32,00

13.000
LtsLts
200

02

3390.30.01

Óleo TCW3

03

3390.30.01

Diesel

4,50

2.000 Lts

9.000,00

04

3390.30.01

Óleo para motor a diesel

20,00

60 Lts

1.200,00

05

3390.30.01

Óleo SAE 90

20,00

24 Lts

480,00

06

3390.30.01

Graxa

25,00

20 Kg

500,00

07

3390.30.01

Óleo 20w40

18,00

30 Lts

540,00

6.400,00
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Logística para o contato:
Equipe 01: Deslocamento com o motor de centro Kukahã desde Tabatinga até a boca do rio Coari, no rio
Ituí. Ida e volta com gasto aproximado de 1.000 litros de diesel. Três embarcações 40 HP subirão
rebocadas pelo Kukahã. A partir da boca do Coari a logística de transporte da equipe será feita com as
embarcações impulsionadas por motor 40 HP. A partir desse momento as trocas de equipe serão feitas
a cada 45 dias.
Na primeira troca de equipe, um motor 40 HP irá descer do Coari com uma parte dos integrantes da
Equipe 01 até Tabatinga. A partir de Tabatinga um canoão coberto da FPEVJ impulsionado por motor
rabeta 13 HP levará a Equipe 02 com o suporte da embarcação com o 40 HP que descerá com parte da
Equipe 01. Esta logística terá um gasto aproximado de 560 litros de gasolina. Quando a Equipe 02
chegar ao Coari, a Equipe 01 retornará à Tabatinga no Kukahã.
A partir da troca da Equipe 02, a logística utilizada será feita exclusivamente com o canoão15 e uma
embarcação com o motor 40 HP. Cada troca de equipe (a partir da Equipe 02 para a Equipe 03),
utilizando os meios de transporte assinalados, terá um consumo de aproximadamente 1.125 litros de
gasolina (ida e volta). No primeiro ano de atividades 2019/2020 serão realizadas 8 trocas de equipe,
totalizando 9.000 litros de gasolina somente para estas logísticas.
Ações pontuais e eventuais como remoção de saúde, troca inesperada de servidores, deslocamentos
para abastecimento do acampamento, atividades de subsistência, rondas e ações de fiscalização e
monitoramento, entre outras, terão gasto aproximado de 3.000 litros ao longo do ano.
Os gastos de gasolina para funcionamento de motor gerador e motosserra consumirão 1.000 litros ao
longo do ano.
Além dos gastos de diesel para a primeira logística, também será necessária outra logística com esta
embarcação para construção de uma casa de apoio interinstitucional permanente no rio Coari, em local
a ser definido no contexto pós-contato. Neste deslocamento a embarcação Kukahã levará insumos e
materiais desde Tabatinga até o rio Coari, consumindo no trajeto de ida e volta aproximadamente 1.000
litros de diesel.
INSUMOS
08

3390.30.07

Gêneros alimentícios

82.125,00

Aquisição de gêneros alimentícios, tendo como base valor unitário de R$: 25,00 dia X por 9 integrantes X
durante 365dias.

09

3390.30.04

Gás de cozinha

90,00

24

2.160,00

Aquisição de gás de cozinha para 12 meses
10

3390.30.22

11

3390.30.13

Material de limpeza e de
higienização
Material de caça e pesca

8.000,00
5.000,00

Aquisição de insumos de caça e pesca, tendo como valor-referência o preço unitário de R$: 200,00 por
uma malhadeira (rede de pesca), além de anzóis, linha de pesca e artigos afins.

12

3390.30.09

Material Farmacológico

13

33390.30.23

Serigrafia nos uniformes

3.000,00
50,00

100

5.000,00

15

Na primeira troca de equipe com o canoão (Equipe 02 para Equipe 03) o canoão descerá do rio Coari
para Tabatinga com dois pilotos fluviais. Chegando à Tabatinga a Equipe 03 embarcará com o
abastecimento e seguirá para o rio Coari fazer a troca com a Equipe 02. Esta estratégia logística será
usada até o início de 2020.
53

14

3390.39.17

15

3390.30.34 e
3390.30.42

16

3390.14.14

Manutenção de motores de popa e
veículos
Ferramentas terçado, machado,
limatão.
DESLOCAMENTO DAS EQUIPES

88,50 (meia
diária)
5 servidores por 45 dias, meia diária (Equipe 01) = 225 meia diárias.
Diárias de servidores

20.000,00
8.000,00

1.170

103.545,00

4 servidores se revezando por 45 dias, meia diária (Equipe 02) = 180 meia diárias.
3 servidores se revezando por 45 dias, meia diária (Equipes 03) = 135 meia diárias.
2 servidores se revezando por 45 dias, meia diária (Equipes 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10) = 630 meia
diárias.

17

3390.36.02

Diárias de colaborador eventual

88,50 (meia
diária)

945

83.632,50

3 colaboradores por 45 dias, meia diária (Equipe 01) = 135 meia diárias.
2 colaboradores se revezando por 45 dias, meia diária (Equipes 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10) = 810
meia diárias.
18

Auxílio
Financeiro
Colaborador
53,10
3.690
195.939,00
Indígena - PORTARIA Nº 320/PRES, de
(30%) para colaborador indígena – 30% (Equipe 01) = 585
13 indígenas por 45 dias –27/03/2013
auxílio financeiro
3390.48.01

10 indígenas se revezando por 45 dias - auxílio financeiro para colaborador indígena – 30% (Equipe 02 e
03) = 900
7 indígenas se revezando por 45 dias – auxílio financeiro para colaboradores indígenas – 30% (Equipe
04, 05, 06, 07, 08, 09, 10) = 2.205
Obs: O auxílio financeiro a ser pago será o relativo a 30% do valor estipulado pelo Governo Federal para
a concessão de diárias de servidores estatutários federais. A justificativa é a mesma utilizada para o
pagamento dos colaboradores indígenas que atuam nas Bases de Proteção na Terra Indígena Vale do
Javari: “(...) se a atividade for realizada na terra indígena em que reside o participante, mas esse tenha
que se afastar temporariamente de suas atividades produtivas cotidianas para participação; ou se a
atividade for realizada fora de terra indígena de residência do participante sendo os custos com
alimentação e hospedagem garantidos pela instituição organizadora” (PORTARIA 320/PRES de 2013).
19

33390.30.49

6.000,00
(ida e volta)

Passagem Aérea

12

72.000,00

Passagem aérea para deslocamento de equipes de outras Frentes de Proteção Etnoambiental.
Para cada formação de equipe, prever o deslocamento de, pelo menos, 01 pessoas de fora. Previsão de
R$6.000,00 pelos trechos de ida e volta.
EQUIPAMENTOS
20
21
22
23

4490.52.40
4490.52.40
4490.52.20
4490.52.30

Motor 40 HP
Motor 15 HP
Bote 8 mts de alumínio
Bateria

20.000,00
12.000,00
11.000,00
1.500,00

2
2
2
3

40.000,00
24.000,00
22.000,00
4.500,00
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24

4490.52.40

25
26
27
28
29
30

3390.36.02
3390.30.24
3390.30.42
3390.30.24
3390.30.26
3390.30.34

Kit radiofonia
7.000,00
CASA DE APOIO INTERINSTITUCIONAL (PÓS-CONTATO)

1

Colaborador eventual, carpinteiro, serrador.
Material para manutenção de bens imóveis/instalações
Ferramentas
Material Hidráulico
Material Elétrico
Peças sobressalentes
Valor Total CUSTEIO
Valor Total INVESTIMENTO
Valor Total 12 Meses

7.000,00
7.965,00
10.000,00
8.000,00
6.000,00
6.000,00
3.000,00
718.986,50
97.500,00

816.486,50
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